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Årsmöte Kreaprenör  

Webinarium, Stockholm 2021-04-07     

                                                            

1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnades av ordförande LO Landin, som hälsade alla välkomna. Detta 
var föreningens 14:e  årsredovisning. Föreningen startade dock redan 2001. 
 

2. Fastställande av röstlängd 
Antecknades 16 betalande medlemmar därtill ett antal gäster. 
 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmöte 
Som ordförande valdes LO Landin och som sekreterare Lars-Olof Oldén 
 

4. Val av två personer att justera protokollet 
Valdes Lars Bern och Christer Ekegren att tillsammans med ordförande 
justera protokollet. 
 

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Konstaterades att kallelse utgått i behörig ordning 
 

6. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes 
 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse med balans-och resultaträkning 
Ordf. LO Landin redogjorde för 2020 års verksamhet och årsredovisning i 
detalj. Handlingarna har publicerats på hemsidan och i samband med 
kallelsen till årsmötet.  

 
Föreningen har inte haft några fysiska medlemsmöten under året. Föreningen 
har haft ett antal arbetsmöten via webinarier för att hitta rätt sätt att för 
utveckling. 

 
Föreningen har 127medlemmar varav 3 hedersmedlemmar 
Under året har föreningen använt sin hemsida creapreneur.se. Hemsidan har 
haft ca 10.000 besök per månad. Föreningens intäkter har i huvudsak använts 
till marknadsföringsaktiviteter. 
 
 

8. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen visade att man granskat styrelsens förvaltning och 
årsredovisning, som var upprättad lagenligt, och som gav en rättvisande bild 
av föreningens finansiella ställning 31/12, 2020 och att förvaltningsberättelsen 
var förenlig med årsredovisningens övriga delar. Berättelsen rekommenderade 
årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslöt därefter att lägga 
styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisningen och revisionsberättelsen till 
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handlingarna och att godkänna styrelsens förslag att det egna kapitalet 
14221kr, varav årets vinst 2396 kr, balanseras i ny räkning. 

. 
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 

10.  Ersättning till styrelse och revisorer 
 Beslutades att ingen ersättning utgår till styrelse eller revisor. 
 

11.  Beslut om årsavgift för 2022 
 Beslutades att årsavgiften för 2022 skall var SEK 200:-/medlem. 
 

12.  Val av styrelse 
 Beslutades omval av LO Landin som ordförande, Lars-Olof Oldén som       
sekreterare och omval av övriga styrelserepresentanter Anders Brogren, Lars  
Bern, Ingela Carlberg och Mats Eriksson 
 

13.  Val av revisorer 
Beslutades omval av Carl Johan Cronstedt  och Mats Ensér. 

 
14.  Val av valberedning 

Beslutades att styrelsen är fortsatt är valberedning. 
 
       15. Styrelsen föreslag en formuleringsförändring  

Projektet människans existens föreslogs att ändras till något om Kulturens 
identitet. Ingen beslut fattades dock och frågan bordlades tills en mer exakt 
formulering föreligger. 

 
      16. Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt 

 Årsmötesprotokollet kommer att snarast publiceras på föreningens hemsida  
efter vederbörlig justering samt skickas till alla medlemmar. 

 
      17. Övriga frågor 

Inga frågor förelåg. 
 

      18. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och framförde tack till alla deltagare för ett gott 
deltagande. 

 
 
Mötessekreterare 

Lars-Olof Oldén      

Protokollet är justerat av 

LO Landin Ordförande, Lars Bern och Christer Ekegren 


