Protokoll fört vid årsmöte med Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek
torsdagen den 25 april 2019, möteslokalen Maria Bangata 13 i Stockholm
Närvarande: 21 medlemmar med rösträtt var närvarande vid årsmötet. 3 fullmakter hade
lämnats in.
§ 1 Årsmötets öppnande
Före sammanträdet inleddes årsmötet med att Agnetha Widerståhl, Stockholms kommuns
Barnombudsman, berättade om sitt arbete att se till att barns rättigheter kommer till uttryck i
alla delar av den kommunala verksamheten. De har fem fokusområden, som bygger på
Barnkonventionen, och ett program som sträcker sig fram till år 2022.
Viss diskussion om implementeringen av barnkonventionen i svensk lag följde och därefter
tackade Barbro Samuelsson för en intressant och givande information.
Barbro Samuelsson hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslöt att anse mötet behörigen utlyst.
§ 3 Val av årsmötesfunktionärer
Till ordförande för årsmötet valdes Karin Porserud.
Till sekreterare för årsmötet valdes Inger Ahlberg.
Till justerare tillika rösträknare valdes Christina Wahlund Nilsson och Ulf Åhrberg.
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks punkt för punkt av Karin Porserud. Slutordet
upplästes.
Revisor Roine Hangvar konstaterade att under rubriken Ekonomi står en felaktig summa vad
avser att medlemsavgifterna minskade till 25 080 kronor. Den korrekta summan ska vara
25 340 kronor.
Årsmötet beslöt att godkänna ändringen och föra in den i detta protokoll, som ska biläggas
verksamhetsberättelsen.
Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen som därmed lades till handlingarna.
§ 5 Styrelsens ekonomiska berättelse
Styrelsens ekonomiska berättelse genomgicks.
§ 6 Revisorernas berättelse
Roine Hangvar redovisade revisionsberättelsen och att revisorerna gått igenom räkenskaper
och styrelsens förvaltning för föreningens verksamhet.
Han redogjorde för att projekten Lek för Livet och Öppna dörren till leken och de nyanlända
hanteras separerat från föreningens övriga ekonomi. Det fordras, när det gäller projekten, en
auktoriserad revisor för redovisningen till Allmänna Arvsfonden. De föreningsvalda
revisorerna anser dock att även projektverksamhetens ekonomi bör redovisas på årsmötet i
fortsättningen, vilket lades till styrelsen för åtgärd.
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Revisorerna rekommenderade att styrelsen ges ansvarsfrihet för år 2018. Årsmötet beslutade
att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
§ 7 Fastställande av medlemsavgift
Beslöts att medlemsavgifterna ska vara oförändrade 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.
§ 8 Val
Anna Lenninger från valberedningen föredrog förslagen till ledamöter i styrelsen.
Till ordförande för 2 år föreslogs Krister Svensson. Krister informerade årsmötet om sina
erfarenheter av lek och av att vara ordförande samt hans planer för att ge styrelsens arbete nya
former om han blev vald.
Årsmötet beslöt att välja Krister Svensson till ordförande för 2 år.
Till övriga ledamöter i styrelsen föreslog valberedningen:
Karin Porserud, nyval 1år
Victoria Tenggren, omval 2 år
Nik Dee Dahlström, omval 2 år
Brian Ashley, omval 2 år
Ulf Åhrberg, omval 2 år.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.
Till kassör, omval 1 år, föreslogs nuvarande kassören Rose-Marie Lithén, som valdes.
Årsmötet beslöt, enligt valberedningens förslag, ett tillägg att styrelsen ska arbeta för att, på
lämpligt sätt, ge kassören stöd i det ekonomiska merarbete som uppkommer med projekten.
Valberedningen informerade om att följande ledamöter har ett år kvar av sin mandattid:
Inger Ahlberg, Barbro Samuelsson, Lars-Erik Berg, Christina Hedenberg, Bo Svensson och
Jonas Larsson.
Till Nationalrepresentant valdes Nik Dee Dahlström.
Till hemsidesansvarig valdes Karin Porserud.
Till revisor omvaldes Roine Hangvar på 2 år.
Revisor Lars-Åke Henriksson har 1 år kvar av sin mandattid.
Till valberedning för 1 år valdes Anna Lenninger, Jan Andersson och Eva Norén-Björn.
§ 9 Motioner
Inga motioner hade inkommit.
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§ 10 Verksamhetsplan
Barbro Samuelsson informerade om att styrelsen inte mäktat med att göra en
verksamhetsplanering och föreslog att frågan lämnas till nya styrelsen för åtgärder.
Verksamhetsplanen ska anslås på föreningens hemsida. Årsmötet beslöt i enlighet med
förslaget.
§ 11 Förslag till styrelsens beaktande
Årsmötet konstaterade att de frågor som under kvällen lagts till det kommande styrelsearbetet
rör information om ekonomin för projekten på nästkommande årsmöte, göra verksamhetsplan
som anges på hemsidan, arbeta för att, på lämpligt sätt, ge kassören stöd i det ekonomiska
merarbete som uppkommer med projekten.
§ 12 Årsmötets avslutning
Barbro tackade de avgående ledamöterna Christina Wahlund Nilsson och Christine Löfgren
för ett bra arbete i Lekfrämjandets styrelse och uttalade förhoppningen att de även i
fortsättningen kommer att vara aktiva medlemmar i föreningen.
Karin Porserud visade ett kort bildspel om vad projektet Lek för Livet hunnit med under år
2018. Utförlig redovisning hade lämnats på vårens medlemsdag.
Karin Porserud tackade årsmötet för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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