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Protokoll fört vid årsmöte med Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek 

Onsdagen den 25 april 2018 i möteslokal på Kvistbrogatan i Bandhagen.  

 

20 medlemmar med rösträtt var närvarande vid årsmötet.  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Jonas Larsson hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Första informationen om årsmötesdatum var medlemmarna tillhanda den 7 februari 2018, 

varför årsmötet förklarade mötet behörigen utlyst.  

 

§ 3 Val av årsmötesfunktionärer 

Till ordförande för mötet valdes Karin Porserud.  

Till sekreterare för mötet valdes Inger Ahlberg.  

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Victoria Tenggren och Christina Wahlund Nilsson.  

 

§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens berättelse över verksamheten år 2017 genomgicks, kommenterades och slutordet 

upplästes i sin helhet. Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen.  

 

§ 5 Styrelsens ekonomiska berättelse 

Kassör Rose-Marie Lithén kommenterade de ekonomiska resultaten för det gångna 

verksamhetsåret, såsom de anges i Resultat- och Balansräkningen samt betonade att de två 

projekten har sin egen redovisning som sker till Allmänna Arvsfonden.  

 

§ 6 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen upplästes av Jonas Larsson och årsmötet beslöt i enlighet med 

revisorernas förslag: 

 

Att resultaträkningen och balansräkningen fastställes, 

Att årets resultat, enligt styrelsens förslag, överförs i ny räkning.  

 

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Enligt revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

§ 8 Fastställande av medlemsavgift 

Årsmötet beslöt om oförändrade medlemsavgifter enligt följande: 

Enskild avgift    260 kronor per år 

Studerandeavgift    110 kronor per år 

Parklekar, organisationer och nätverk   500 kronor per år 

Kommuner   1000 kronor per år. 

 

§ 9 Val av styrelse 

Till ordförande för 2 år valdes Jonas Larsson. 

Till sekreterare vid styrelsemöten för 2 år valdes Inger Ahlberg. 

Till sekreterare vid arbetsutskottsmöten för 2 år valdes Barbro Samuelsson.  

Till kassör för 1 år valdes Rose-Marie Lithén.  

Till styrelseledamöter för 2 år valdes Christina Hedenberg, Bo Svensson, Lars-Erik Berg och 

Mikael Andersson.  
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Till medlemssekreterare för 1 år valdes Ulf Åhrberg.  

Till hemsidesansvariga för 1 år valdes Karin Porserud och Jonas Larsson.  

Till nationalrepresentant valdes Nik Dee Dahlström.  

 

§ 10 Val av revisorer och ersättare för dessa 

Till ordinarie revisor för 2 år valdes Lars-Åke Henriksson.  

Till ordinarie revisor för 1 år valdes Roine Hangvar.  

Ersättarplatsen som revisor förklarades vakant.  

 

§ 11 Val av ledamöter i Minnesfonden 

Beslöts att Minnesfonden ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, 

medlemssekreterare och AU-sekreterare.  

 

§ 12 Val av valberedning 

Till valberedning för 1 år valdes Eva Norén-Björn, tillika sammankallande, samt Anna 

Lenninger, Eva Ullén och Jan Andersson.  

 

§ 13 Motioner 

Inga motioner hade inkommit varför punkten frångicks.  

 

§ 14 Förslag till verksamhetsplan 

Ett skriftligt förslag till verksamhetsplan fanns inte att behandla.  

 

När verksamhetsplanen är klar ska denna delges alla medlemmar.  

 

Det blev en diskussion om verksamheten och det framkom idéer om verksamhetsplanen, se 

nedan.  

 

Janne Andersson föreslog att vi, genom de olika projekten, ska se till att verksamheten blir än 

mer känd och kan användas av medlemmarna i Lekfrämjandet. Att tex ha informationsträffar 

är ett bra verktyg för medlemsnyttan.  

 

Ulf tog upp en idé om vi kan göra en aktivitet på en offentlig plats, för att göra Lekfrämjandet 

känd som organisation.   

 

Flera deltagare yttrade sig i dessa frågor och årsmötet beslöt att förslagen läggs till styrelsen 

för beaktande.  

 

§ 15 Förslag till styrelsens beaktande 

Se paragraf 14, ovan.  

 

§ 16 Årsmötets avslutning 

Under årsmötet informerade projektledare Ylva Andersson om de två projekt som 

Lekfrämjandet just nu arbetar med: 

Lek för Livet 

Öppna dörren till leken och de nyanlända.  

 

Dessa projekt är en naturlig fortsättning av det tidigare projektet Barn som inte leker.  
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Ylva betonade att det är viktigt att vi alla arbetar för att vi ska komma ut och föreläsa och leka 

genom projekten, så att vi visar att leken är viktig i allas liv. Skolor är vår huvudsakliga 

målgrupp beträffande Lek för Livet.  

 

Vad avser projektet Öppna dörren…så är avsikten att vi ska stödja goda initiativ som görs för 

att inkludera nyanlända barn i vårt svenska samhälle. Ylva uppmanade alla årsmötesdeltagare 

att sprida informationen om att man kan söka projektstöd hos oss. Projektet vänder sig i 

huvudsak till skolor.  

 

Ylva informerade om de olika aktiviteterna som är aktuella inom respektive projekt och en 

kort frågestund tillika diskussion följde.  

 

Ylva informerade även om att hon leder en kurs på Stockholms universitet, Drama – ett 

didaktiskt verktyg för barn som inte leker.  

 

Mötesordföranden Karin Porserud tackade för en bra information om Lekfrämjandets projekt.  

 

Under årsmötets gång hälsades Krister Svensson välkommen som gäst till vår förening. 

Krister höll ett föredrag efter årsmötesförhandlingarna, om sin forskning om barn och risker i 

leken.  

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Inger Ahlberg   Karin Porserud 

 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Victoria Tenggren   Christina Wahlund Nilsson 

 


