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Årsmötesprotokoll ideella föreningen Kreaprenör 2012-04-17
1 Mötets öppnande
Mötet förklarades vara behörigt utlyst
2 Upprättande av röstförteckning över närvarande medlemmar och röster samt godkännande av
röstlängd
Närvarande medlemmar : Alarik Arthur, Ingela Carlberg, Yngve Jansson, Lars-Olof Landin, Märta
Larsson, Stig Larsson, Marianne Malmström, Imi Markos, Ingrid Nilsson, Johan Palm, Johan Wedfelt,
Lennart Åsell. Röstlängden godkändes.
3 Val av ordförande för stämman om vald ordförande inte kan närvara
Lars-Olof Landin valdes till ordförande av stämman i egenskap av sekreterare eftersom vald
ordförande inte kunde närvara.
4 Val av sekreterare för stämman om redan vald sekreterare inte kan närvara
Eftersom L-O Landin valt till ordförande för stämman och Anne-Charlotte Nackstad inte kunde
närvara valdes Alarik Arthur till sekreterare för stämman.
5 Val av två personer att justera protokollet
Till att justera protokollet valdes Marianne Malmström och Lennart Åsell.
6 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Stämman fastställde att kallelse skett i behörig ordning.
7 Godkännande av dagordning
Stämman fastställde utsänd dagordning i enlighet med stadgarna.
8 Styrelsens förvaltningsberättelse med balans och resultaträkning
Stämmoordföranden gick igenom utsänd förvaltningsberättelse med balans och resultaträkning
9 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse bifogas protokollet. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
11 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
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Stämmoordförande meddelade att han under punkt 18 Övriga i förväg aviserade frågor avsåg att
göra en genomgång av Kreaprenörs nuvarande verksamhet och komma med förslag till framtida
inriktning, vilket godkändes av stämman. Inga motioner till årsmötet hade inkommit.
12 Ersättning till styrelse och revisorer
Ingen ersättning föreslås utgå till styrelse och revisorer.
13 Styrelsens förslag till årsavgift
Styrelsens förslag om en årsavgift om 100 kronor fastställdes av stämman.
14 Val av styrelse
Till styrelse valdes Lars-Olof Landin ordförande, Anne-Charlotte Nackstad sekreterare, Johan Wedfelt
och Alarik Arthur. Samtliga valdes på 1 år.
15 Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Johan Palm och Lars Jakobsson.
16 Val av valberedning
Till valberedning utsågs Jackie Bergman och Inga-Lill Wener. Styrelsen fick årsmötets uppdrag att
under året försöka utöka valberedningen med fler ledamöter.
17 Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt
Årsmötesprotokollet hålls enligt stadgarna tillgängligt på Kreaprenörs hemsida så snart det är
justerat.
18 Övriga minst två veckor i förväg aviserade frågor
Lars-Olof Landin gjorde under denna punkt en redovisning av Kreaprenörs pågående projekt.




Projekt Hälsa
Samarbete har inlett med FHS – Future Health Sweden, Wellnessguide.se och
Kompetenshälsan. Efter årsmötet var Kreaprenör medarrangör av en Hälsomingelkväll i
anslutning till Kompetenshälsans årliga konferens Personal & Hälsa.
Hemsidan FORUM Frisks fortsatta inriktning skall diskuteras i styrelsen.
Dialogen Kost & Hälsas fortsättning bestäms tillsammans med Karl Arfors. Konstaterades att
inom hjärnforskningen är man numera klar över att alla sjukdomar beror på inflammation,
något som Karl Arfors länge hävdat.
Projekt Hjärnans frihet
Hiittillsvarande research tyder på att vi är en hel del sanningar på spåren. Styrelsen skall
planera för en konferens. Se bifogad PM ”Har vi förlorat kontrollen över vårt medvetande?”
Samarbete md bl.a. SIPRI planeras vad gäller att få till stånd en etikdiskussion.
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Projekt Mindhouse place
Kreaprenör har blivit inbjudna av Anders Lidén, vd Mindhouse AB, om att starta en grupp
inom esoterik/mystik med inriktning på Samhällsutveckling utifrån ett multidimensionellt
medvetande. Nästa steg blir ett möte med Anders Lidén och en ”hjärntrust” från Kreaprenör.
Projekt Värdegrund
En rapport från den lyckade konferensen den 10 mars om Svenska kyrkans identitet kommer
att bli klar de närmaste veckorma. Målet är att hitta en roll i kyrkans identitetsarbete.
Projekt Morfologi
Kreaprenör har blivit tillfrågade om samarvbete med konsultet Tom Ritchey, som har en
beslutsstödsmodell för omöjliga problem. Nästa steg blir ett möte med Tom Ritchey och en
”hjärntrust” från Kreaprenör.
FORUM CREAPRENEUR
Möten på teman som framtidens ekonomi, Hjärnans frihet, framtidens Hälsa i samarbete
med Kompetenshälsan förbereds.

19 Mötets avslutande
Stämmoordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Alarik Arthur, sekr

Lars-Olof Landin, ordf

Justeras:
Marianne Malmström

Lennart Åsell

