1

Creaprenuer®

Styrelsen inbjuder till årsmöte
fredagen 29 april kl 13 - 17
Högbergsgatan 48 nära Medborgarplatsen
på Söder i Stockholm
I anslutning till mötet hålls ett seminarium
”Om vår hotade kultur” med efterföljande diskussion.

Förslag till dagordning på årsmötet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Val av två personer att justera protokollet
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Godkännande av dagordning
Styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och
resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Ersättningar till styrelse och revisorer
11. Beslut om årsavgift 2023
12. Val av styrelse
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Styrelsens förslag om ett Kulturupprop och marknadsföring.
16. Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet
hålls tillgängligt
17. Övriga minst 2 /två/ veckor i förväg aviserade frågor
18. Mötets avslutande

Välkommen!
Anmälan snarast till kreaprenor@ebc.se
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021-01-01 – 2021-12-31
Styrelsen för den ideella föreningen Kreaprenör® med org.nr. 802432-5790 lämnar här
föreningens femtonde verksamhetsberättelse med förvaltningsberättelse och årsredovisning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Föreningens mål och syfte
Föreningens mål är att genom opinionsarbete sprida kunskap om vad som verkligen händer.
Det görs i projektarbeten för nytänkande, där individuellt och lokalt ansvar prioriteras.
Frihet och enskilda individers växande betydelse är centralt för Kreaprenör®.
Självförverkligande sker alltid i samverkan. Genom att ingå i och bygga nätverk med
likasinnade utvecklar vi människor och deras idéer. Med flera fritt tänkande och friska
människor i samhället ökar samhälsan. Föreningen är religiöst och partipolitiskt fristående.

Styrelsens arbete
Även årets arbete har starkt påverkats av de Coronarestriktioner som begränsat möjligheterna
att hålla möten p.g.a. spridningen av ett nytt virus under influensaperioderna vår och höst..
Styrelsen har 2021 bestått av Lars-Olof Landin (ordf) och Lars-Olof Oldén (sekr) samt de
ordinarie ledamöterna Lars Bern, Anders Brogren, Ingela Carlberg och Mats Eriksson.
Årsmöte hölls digitalt 7 april 2021 och beslöt att styrelsen fram till nästa årsmöte senast i maj
2022 skall utgöra valberedning.
Revisorer var Carl-Johan Cronstedt och Mats Ensér.
Pga pandemin har inget protokollfört styrelsemöte hållits under verksamhetsåret utan alla
ärenden har avhandlats via telefon och mail. Däremot har ordföranden och sekreteraren
deltagit i flera mestadels digitala möten varav 2 protokollförda och ett fysiskt möte i en ny
projektgrupp, som behandlat hoten mot vår kultur och vår frihet.

Våra arbetsprojekt
Omformulering av projektet Människans existens till ett kulturupprop har således varit årets
viktigaste arbete. Hanteringen av den s.k. pandemin, trots att dödligheten i befolkningen
fortsatt att vara helt normal, har lett till undantagslagar för att vaccinera befolkningen och
brott mot lagen gällande förbud mot behandling av människor utan informerat samtycke samt
godtyckliga inskränkningar av lagstiftade mänskliga rättigheter i vårt land och i resten av
världen.
Flera digitala möten och ett fysiskt i oktober har hållits i Kulturprojektgruppen varav två
protokollförda. Dessutom har en intensiv mailkorrespondens skett med formuleringen av
arbetsprojektet ”Hotet mot människans existens” med 30 talet deltagare.
Löpande arbete har som vanligt presenterats i KreaprenörNYTT med 13 fylliga nummer till
916 prenumeranter. Vår Facebook-information följer i princip KreaprenörNYTTs utgivning
och visas på hemsidan www.creapreneur.se under rubriken ”Senaste nytt”. Vår information
har även detta av Staten benämnda andra pandemiår fortsatt att ägnas åt vår hotade kultur och
demokrati.

Marknadsföringssuccé
Vår marknadsföring har även detta år med växande framgång lagts på Google Ads, som gör
att våra annonser visas i en mängd olika media. I år har vi fått den helt fantastiska 6,7
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miljoner exponeringar (föreg.år 497.000), vilket givit som resultat 103.779 klick för 0,29
öre/klick (föreg.år 7.850), som går till hemsidan www.creapreneur.se. Sidan har därför ett
stadigt ökande antal besökare, under hösten 15-20.000 besökare/månad (föreg.år 7-8000).
Fr.o.m. i år köper vi en konverteringstjänst som samlar in data om våra besökare, så att vi
kan rikta vår annonsering ännu effektivare.
Hela hemsidan är uppdaterad och projektet Människans existens har ändrats i samband med
kulturprojektet och en ny dialog har just inletts. Likaså har ny information i projektet
Hjärnans frihet gjort att vi startat en ny dialog också där.

Medlemstatus
Föreningen har 2021 vid årsskiftet 112 medlemmar och 3 hedersmedlemmar.

KREAPRENÖR ÅRSREDOVISNING
Resultaträkning
Inbetalningar
Årsavgifter medlemmar
Förbetalda årsavgifter medlemmar
Konferens
Seminarieavg, bidrag
Försäljning
Summa intäkter
Kostnader
Marknadsföring
Konferens/Möten
Bankkostnader
Övr externa kostnader
Summa kostnader
Årets resultat

Balansräkning
Tillgångar
Fordringar
Kassa
Plusgiro
Summa tillgångar
Skulder & eget kapiatl
Ingående eget kapital
Skuld
Årets resultat
Summa skulder & eget kapital

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
2015 2016 2017 2018 2019

Utfall
2020

Utfall
2021

8700 12 900 12200
2000
0
0
66445
0 2900
1650
1100
0
10350 14 000 83545

22500
3000

21600
3000

1501

1300

27001

25900

0 15000 8 879 -11993 -6149 -23650
0 -71399
175 530 1 680 5 534
456
603
757 -1143
-753
-955
0
3 177 2 155 2 695
0
179 163 19438 17865 -13136 -78301 -24 605
14 037 -5 638 -7 515
864 5244
2396

-23230

7 900 12600
184 900
0
0 1 200
400
0
193 200 13800

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

2015

2016

2017

2018

0
0
0
0
18 870 13232
13
18 870
232

0
0
5 717

-950
-24 180
1720

2019

Utfall
2020

Utfall
2021

0
0
0
0
6581 11825

0
0
14221

0
0
29190

6581 11825

14221

29190

5717

6581

11 825

864 5244
6581 11825

2396
14221

14 222
13 249
1720
29 190

5 717

4 833 18870 13232
14 037 -5 638 -7 515
18 870 13232 5 717
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Styrelsen föreslår årsmötet att godkänna ovanstående resultat & balansräkning med en vinst
på 1720 kr.
Dalarö
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_____________________________
Lars-Olof (LO) Landin, ordförande

_____________________________
Lars-Olof Oldén, sekreterare

_________:_____________________________

__________________________________

______________________________

________________________________

Lars Bern

Anders Brogren

Ingela Carlberg

Mats Eriksson

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits

_____________________
Carl Johan (Jo) Cronstedt

______________________
Mats Ensér
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