Protokoll nr 400 fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSEMÖTE
fredagen den 23 mars 2018,
på Idrottens Hus, Stockholm, konferensrum Dojon.
Närvarande:
Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall, David Ahlin,
Edit Eriksson samt Eva Sundmalm.
Dessutom närvarande:
Johan Fyrberg, Kjell Adolfsson (-§18), Carl-Åke Myrsell,
samt Pia Josephson
Ulrika Granholm Dahl och Carina Watson Hertéus (§4),
Lotta Darlin (§ 5–18)
Förhindrade:
Anders Caspár, Ingela Nilsson, Per Malmborg, Lars Mörk
och Christina Hjelmar samt repr. från ungdomskommittén

§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde och efter en presentation av
hur dagens styrelsemöte kommer att genomföras förklarade ordförande mötet öppnat.

§2
Föregående protokoll nr 399
Protokoll nr 399 från styrelsens sammanträde den 12 februari är justerat av ordförande och av
Lars Mörk.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 399 med godkännande till handlingarna med följande justeringar;
att §5 p.2, den beslutade ändamålsbestämningen för utbildningssystem ska vara 150 tkr, samt
att §4, info om det nya utbildningssystemet kommer att ges vid styrelsemötet den 17-18 maj.

§3
Val av justerare vid dagens sammanträde
Ordförande är permanent justerare av styrelsens protokoll tillsammans med en justerare
som utses vid varje sammanträde.
Styrelsen beslutar
att utse Suzanne Lundvall till justerare vid dagens sammanträde.

1 (10)

Styrelseprotokoll nr 400 2018.03.23

§4
Revisionsberättelse samt årsredovisning 2017
Förbundets revisor Ulrika Granholm-Dahl är inbjuden till dagens möte för att redovisa hennes
revisionsberättelse med tillhörande revisionsrapport. Under redovisningen får styrelsens
ledamöter möjlighet att ställa frågor direkt till henne.
Därefter redovisar GS och ekonomichefen Carina Watson Hertéus årsredovisningen för år 2017.
Gymnastikförbundet lämnar ett överskott i verksamheten om ca 1,7 Mkr. Efter
ändamålsbestämning i enlighet med plan, samt efter förbundsstyrelsens beslut om utökad
ändamålsbestämning, lämnar Gymnastikförbundet ett resultat om överskott på ca 500 tkr.
Styrelsen beslutar
att fastställa årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2017, samt
att tacka revisorn Ulrika Granholm-Dahl för gott samarbete under verksamhetsåret.

§5
Förbundsmötet 21-22 april Malmö - Program, tidsplan och genomförande
Styrelsen går igenom hela tidsprogrammet under förbundsmöteshelgen den 20-22 april, som
börjar med förbundsstyrelsemöte före lunch på fredagen den 20 april. Därefter är styrelsen
inbjuden av Malmö stad till lunch. Kl. 15.00 genomförs träff med alla regionordförandena.
På lördag förmiddag genomförs fem förforum mellan 10.00-12.00 och efter lunch börjar
Förbundsmötet kl. 13.30. Styrelsen diskuterar ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter
av de olika punkterna under mötet, samt hur dessa punkter ska förberedas. Under mötet kommer
Riksidrottsstyrelsens representant Tommy Ohlström att närvara.
Efter Förbundsmötets avslutande på söndag förmiddag, erbjuds alla deltagare en föreläsning av
Mia Börjesson på temat ”I huvudet på en tonåring”.
Styrelsen beslutar
att godkänna det föreslagna tidsprogrammet för Förbundsmötet 2018, samt
att fördela ansvar mellan styrelsens ledamöter i enlighet med det presenterade förslaget.

§6
Återrapportering av Ett förbund
GF Mellansvenska respektive GF Öst motionerade vid föregående Förbundsmöte om
”ETT Gymnastikförbund” och de yrkade bland annat om att tillsätta en organisationsutredning,
samt att utreda förutsättningarna för ett ökat ideellt engagemang. Motionerna förde också fram
frågan om likvärdiga förutsättningar för att driva utvecklingsarbetet i hela landet.
Förbundsstyrelsen tillstyrkte motionerna, och det beslutades att förbundsstyrelsen skulle
återrapportera uppdraget vid Förbundsmötet 2018.
Eva Sundmalm redovisar förslag till återrapportering.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten,
att uppdra åt Eva Sundmalm att presentera återrapporteringen vid Förbundsmötet, samt
att uppdra åt GS att göra återrapporten tillgänglig på förbundets hemsida.
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§7
Motion: Organisationsutveckling - GF Mellansvenska
GF Mellansvenska har inlämnat motion till Förbundsmötet 2018 där de yrkar på:
- att utreda förutsättningarna för att, utifrån närhetsprincipen, fördela antalet anställda på
Gymnastikförbundets nio kanslier så att det på bästa sätt bidrar till ett fortsatt
utvecklingsarbete med stort engagemang och med hög profession som gynnar
gymnastikföreningarna i hela landet.
- att utreda förutsättningar för en utvecklad resursfördelning i hela landet.
- att till Förbundsmötet 2020 presentera hur förbundsstyrelsen förändrat och utvecklat
Gymnastikförbundets ekonomiska- och personella resurser för att säkerställa möjligheterna
till fortsatt utveckling av Svensk Gymnastik i hela landet.
Eva Sundmalm redovisar förslag till styrelsens yttrande på motionen.
Styrelsen beslutar
att godkänna yttrandet på motionen,
att uppdra åt Eva Sundmalm att presentera styrelsens yttrande vid Förbundsmötet, samt
att uppdra åt GS att göra yttrandet tillgängligt på förbundets hemsida.

§8
Motion: Möjlighet till uteslutning av tränare (stadgeändring) - Örnsköldsvik GK
Örnsköldsviks GK har inlämnat motion till Förbundsmötet 2018 där de yrkar på:
- att de tränare, föreningar som INTE följer/accepterar/står bakom värdegrunden,
uppförandekoden, nyckelfaktorerna, RF:s regler och rekommendationer för barn och
ungdomar i Svensk Idrott - SKALL UTESLUTAS ur SvGF.
GS redovisar förslag till styrelsens yttrande på motionen.
Styrelsen beslutar
att godkänna yttrandet på motionen,
att uppdra åt Anders Caspár att presentera styrelsens yttrande vid Förbundsmötet, samt
att uppdra åt GS att göra yttrandet tillgängligt på förbundets hemsida.

§9
Motion: Översättning av dokument - Örnsköldsvik GK
Örnsköldsviks GK har inlämnat motion till Förbundsmötet 2018 där de yrkar på:
- vikten av att översätta SvGF dokument till ryska – såsom Värdegrunden, Gymnastiken Vill,
Uppförandekoden, nyckelfaktorerna samt RF:s dokument för barn och unga. Så det inte blir
språkförbistringar då tränare från andra länder kommer hit som tränare etc. Och att man som
hit kommande tränare får underteckna ett dokument där man förstår och har tagit del av de
regler som finns för barn och ungdomar i Sverige
GS redovisar förslag till styrelsens yttrande på motionen.
Styrelsen beslutar
att godkänna yttrandet på motionen,
att uppdra åt Suzanne Lundvall att presentera styrelsens yttrande vid Förbundsmötet, samt
att uppdra åt GS att göra yttrandet tillgängligt på förbundets hemsida.
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§ 10
Proposition - Lillsved
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet 2018:
- att ge förbundsstyrelsen i uppdrag ta fram en strategisk plan avseende Lillsved (u.p.a.), som
delrapporteras under Gymnastikforum år 2019 och återrapporteras på förbundsmötet år 2020.
Styrelsen beslutar
att godkänna propositionen,
att uppdra åt Suzanne Lundvall att presentera styrelsens proposition vid Förbundsmötet, samt
att uppdra åt GS att göra propositionen tillgänglig på förbundets hemsida.

§ 11
Proposition - Medlemsavgiften
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet 2018:
- att medlemsavgiften från och med 2019 skall fastställas till 38 kr per medlem och år,
- att miniavgiften per förening och år oförändrat fastställs till 1 000 kr,
- att maximiavgiften per förening och år fastställs till 60 000 kr,
- att miniavgiften, om inte annat regleras i avtal, fortsatt gäller studentidrottsföreningar.
- att begreppet ”medlem” ersätter begreppet ”aktiv gymnast”.
Styrelsen beslutar
att godkänna propositionen,
att uppdra åt Per Malmborg att presentera styrelsens proposition vid Förbundsmötet, samt
att uppdra åt GS att göra propositionen tillgänglig på förbundets hemsida.

§ 12
Proposition - – Kandidatnominering inför val på förbundsmöte (stadgeändring)
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet 2018:
- att göra tillägg i Gymnastikförbundets stadgar, 3 kapitlet 5 §, Ärenden vid Förbundsmötet
(ny punkt 7): 7. kandidatnominering för val enligt punkterna 15-17,
- att införa en ny paragraf i Gymnastikförbundets stadgar, 3 kapitlet 10 §,
Kandidatnominering för val: Vid kandidatnominering för val enligt 3 kap. 5 § punkterna 1517 (14-16) gäller att valberedningen först nominerar sina kandidater. Därefter får ombud
nominera kandidater utöver valberedningens förslag. Kandidatnomineringen fastställs som
särskild punkt på dagordningen till förbundsmötet (p. 7),
- att göra en stadgejustering i Gymnastikförbundets stadgar, 3 kapitlet § 9, Valberedningen:
Senast den 30 november året innan förbundsmötet får föreningar och regioner till
valberedningen avge förslag på personer för valen under 3 kap. 5 § punkterna 15-17.
(nuvarande text: Senast sex månader innan…)
Styrelsen beslutar
att godkänna propositionen,
att uppdra åt Anders Caspár att presentera styrelsens proposition vid Förbundsmötet, samt
att uppdra åt GS att göra propositionen tillgänglig på förbundets hemsida.
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§ 13
Proposition - Avstamp 2020 med sikte på 2028
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet 2018:
- att förbundsmötet ger i uppdrag åt förbundsstyrelsen att i dialog, samverkan och förankring
med föreningar, regioner, förtroendeuppdragstagare och kommittéer utveckla ett förslag till
Strategi 2028 att presentera och besluta om på förbundsmötet 2020
Styrelsen beslutar
att godkänna propositionen,
att uppdra åt Anna Iwarsson att presentera styrelsens proposition vid Förbundsmötet, samt
att uppdra åt GS att göra propositionen tillgänglig på förbundets hemsida.

§ 14
Verksamhetsberättelsen 2016-2017
Lotta Darlin presenterar den färdiga Verksamhetsberättelsen 2016–2017 för Gymnastikförbundet.
Styrelsen diskuterar ansvarsfördelningen för presentationen under Förbundsmötet.
Styrelsen beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelsen 2016-2017,
att uppdra åt Anna Iwarsson att presentera den övergripande beskrivningen av verksamhetsåren
2016-2017 vid Förbundsmötet,
att uppdra åt Anders Caspár att presentera verksamhetsredovisningen vid Förbundsmötet,
att uppdra åt GS att presentera årsredovisningen för 2016 och 2017 vid Förbundsmötet, samt
att uppdra åt GS att göra Verksamhetsberättelsen 2016-2017 tillgänglig på förbundets hemsida.

§ 15
Verksamhets- och ekonomisk inriktning 2019–2020
GS presenterar förslag till verksamhets- och ekonomisk inriktning för de kommande
verksamhetsåren 2019–2020. Den kommande verksamhetsperioden markerar en milstolpe för
ett arbete som startade 2012 då Visionsmålen 2020 beslutades. Det är därför viktigt att på ett
uthålligt och hållbart sätt arbeta vidare med utvecklingsmodellens alla delar och nyfiket förhålla
oss till vår omvärld. För att lyckas med detta måste Gymnastikförbundet fortsätta värna ett brett
utbud inom Svensk Gymnastik där olika verksamhets- och uttrycksformer är tillåtna. Detta
förhållningssätt öppnar dörrar för fler och möjliggör att komma in i och stannar kvar i Svensk
Gymnastik i olika åldrar. Grunden för Gymnastikförbundets verksamhet är att ge stöd och
service till medlemsföreningarna, både i den dagliga verksamheten och i utvecklingsfrågor.
Detta sker genom samverkan mellan föreningarna, det nationella kansliet, de regionala
kontoren, förtroendeuppdragstagare och de olika kommittéerna. Inriktningen för perioden
2019-2020 är att arbeta uthålligt och säkerställa kvalitet för en växande verksamhet.
Fokusområden 2019–2020:
1.
2.
3.
4.
5.

Träning i fokus
Anpassade och utvecklande träningsmiljöer
Utbildning för utvecklat ledarskap
Långsiktigt hållbar elit– och landslagsverksamhet
Förenklad och förbättrad administration
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Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna verksamhets- och ekonomiska inriktningen 2019-2020 i enlighet
med presenterat förslag, samt
att uppdra åt David Ahlin att presentera verksamhets- och ekonomiska inriktningen vid
Förbundsmötet, samt
att uppdra åt GS att göra inriktningen tillgänglig på förbundets hemsida.

§ 16
Svensk Gymnastik Vill 2019-2020
GS presenterar förslag till Svensk Gymnastik Vill 2019-2020 innehållande:
• verksamhetsidén
• visionsmålen
• värdegrunden
• uppförandekoden, samt
• utvecklingsmodellen i praktiken med nyckelfaktorer
Styrelsen beslutar
att fastställa Svensk Gymnastik Vill 2019-2020 enligt presenterat förslag,
att uppdra åt Ingela Nilsson att presentera Svensk Gymnastik Vill vid Förbundsmötet, samt
att uppdra åt GS att göra Svensk Gymnastik Vill tillgängligt på förbundets hemsida.

§ 17
Förbundsmötet 2020 – plats, tid och värdregion
Vid föregående styrelsemöte (nr 399, 2018.02.12, § 19) beslutade förbundsstyrelsen att uppdra åt GS
att återkomma till dagens möte med beslutsunderlag för datum, plats och värdregion för
Förbundsmötet år 2020.
Regionstyrelsen i GF Sydost har ställt sig positiv till att vara värdregion för Förbundsmötet 2020
den 25–26 april. Tillsammans med regionkontoret har de tagit fram förslag på plats för mötet.
Styrelsen beslutar
att utse GF Sydost till värdregion för nästa Förbundsmöte den 25-26 april 2020,
att presentation av datum och plats för Förbundsmötet 2020 sker som avslutning av
Förbundsmötet 2018 i Malmö, samt
att uppdra åt GF Sydost att ansvara för den presentationen.

§ 18
Utmärkelser
Styrelsen diskuterar de utmärkelser som är aktuella vid Förbundsmötet 2018 i Malmö.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordförande att utdela utmärkelser under Förbundsmötet i enlighet med
styrelsens diskussion.
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§ 19
Rapport – GS/ordförande
GS lämnar rapport och börjar med att meddela att Daniel Glimvert är rekryterad som ny
projektledare för anläggningar. Daniel kommer närmast från motsvarande tjänst på RF och
ersätter till delar Ahmed Al-Breihi, som avslutar sin tjänst på nationella kontoret den sista mars.
Som GS tidigare och aviserat sedan styrelsemöte okt 2017, redogjorde GS för arbetsbelastning
och bemanning av det nationella kansliet. Med anledning av en sjukskrivning, på ledningsnivå
med en bakomliggande stressproblematik så har ett antal åtgärder vidtagits. Omfördelningar
har gjorts mellan avdelningar, primärt för att lösa ut situationen på avdelningen för stöd &
service, med fokus på tävling och utbildning. Vidare är företagshälsovården inkopplad och en
dialog/process pågår nu med övriga medarbetare och den lokala fackklubben för hur frågan och
enskilda arbetsuppgifter skall lösas ut. GS trycker på vikten av att framåtriktat se över
ledningsstrukturen/ledningsnivåerna på det nationella kansliet.
Vidare rapporterar GS från möte i Lausanne den 4-5 mars där Sverige genom Johan ingår i
arbetsgruppen mot övergrepp och trakasserier inom gymnastiken. Det är ett viktigt arbete där
Sverige kan bidra och lyfta viktiga erfarenheter, men samtidigt att lära mer kring det etiska
området. Nästa steg är att FIG planerar att presentera en struktur för att hantera dessa frågor
men också att man kommer att bemanna kontoret (FIG) med en resursperson kring dessa frågor.
GS redovisar sina kontakter gällande två gymnastikföreningar i GF Mitt med koppling till
tidigare anmäld tränare, tidigare verksam i Örnsköldsviks GF, nu verksam i Höga Kustens GF.
Örnsköldsviks GF har utsett juridiskt ombud (Anderz Andersson) att företräda dem i detta
ärende. Dialog är upprättad mellan ombudet och GS. Parterna har nu kommit överens om att
gå in i en oberoende utredning i frågan.
Avtalsförhandlingar pågår med UEG och Göteborg & Co inför EM i Trampolin 2020 i Göteborg.
Ett möte med UEG president i Trampolin kommittén samt UEG GS (motsvarande) har genomförts.
Sveriges utgångspunkter har lyfts fram, där bedömningen är att ett avtal kan tecknas inom kort.
Pia J samt Lotta D kommer att åka på rekognoseringsresa till EM i Baku under april.
Möte genomförts med representanter från Cheerleadingförbundet angående förtydligande av vad
som gäller framåtriktat i relation till avtalet och beslut inom RF.
Därutöver rapporterar ordförande från möte med regionstyrelsen i GF Öst med anledning av
en uppkommen situation relaterat till uppförandekoden och arbetsgivarrollen.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

§ 20
Rapport - regionernas årsmöten mars 2018
Sex av åtta regioner har genomfört sina regionårsmöten (ska vara genomförda innan mars månads utgång).
Styrelsen beslutar
att återrapportering från samtliga regionårsmöten ska ske vid styrelsens möte den 17-18 maj.
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§ 21
Ombud till Lillsveds årsstämma den 28 mars
Vid föregående styrelsemöte beslutade förbundsstyrelsen om ombud till Lillsveds (ekonomisk
förening u.p.a.) årsstämma onsdagen den 28 mars. Ombud med rösträtt på årsstämman är
begränsat till 10 ombud, varav Gymnastikförbundet har 8 ombud och RF/SISU ett ombud var.
Styrelsen beslutade att utse Anna Iwarsson, Suzanne Lundvall, Johan Fyrberg och Kjell
Adolfsson, samt att tillfråga GF Öst och GF Mellansvenska att utse ett ombud var. Presidiet
uppdrogs att utse de resterade två ombuden för Gymnastikförbundets del. GF Öst har utsett
Lena Lindahl och GF Mellansvenska har utsett Eva Sundmalm som ombud.
Styrelsen beslutar
att på förslag från presidiet utse Pia Josephson och Carina Watson Hertéus till ombud vid
Lillsveds årsstämma den 28 mars.

§ 22
Årets ledare och Årets förening 2017 – utse jurygrupp
Sex regioner har inkommit med förslag på kandidater till utmärkelserna Årets ledare och
Årets förening 2017 (endast GF Sydost och GF Väst har avstått från möjligheten att nominera).
Följande nomineringar är inskickade:
Årets ledare 2017
• Johanna Bonow, Nevis RGK
• Annika Norr, Norrköpings GF
• Åsa Nilsson, VIF Gymmix Vemdalen
• Anna-Lena Bröndbo Lernskog, Uppsala GF
• Agneta Nyman, Arvidsjaur IK
• Stefan Gustafsson, Hammarbygymnasterna
Årets förening 2017
• Åhus GK
• Hallsbergs GF
• Rödöns SK
• Borlänge GK
• Umeå GF
• Stockholms Barnidrottsförening
Som underlag till juryn finns inskickade motiveringar, kriterierna för utmärkelserna samt
tidigare pristagare. Utdelningen sker i samråd med pristagarna, ett tänkbart lämpligt tillfälle är
Förbundsmötet 21-22 april i Malmö.
Årets ledare 2017
- utmärkelsen består av en glasstatyett samt 10 000 kr.
Årets förening 2017 - utmärkelsen består av en pokal samt 15 000 kr.
Styrelsen beslutar
att utse David Ahlin, Edit Eriksson och representant från ungdomskommittén till jurygrupp
med mandat att utse Årets ledare 2017 och Årets förening 2017 senast den 8 april, samt
att uppdra åt GS att meddela mottagarna motivering och utdelningstillfälle.
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§ 23
Rapport – Lillsved
Christina Hjelmar har inkommit med skriftlig rapport från Lillsveds verksamhet sedan senaste
förbundsstyrelsemötet. Lillseds årsstämma genomförs onsdagen den 28 mars.
Ordförande kompletterar rapporten med att berätta från Gymnastikförbundets avtackning av
Lillsveds tidigare VD Magnus Erstrand.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

§ 24
Val av ombud till SOK årsstämma 19 april
Sveriges Olympiska Kommittén (SOK) har kallat medlemsförbunden till årsstämma den 19 april.
Gymnastikförbundet har möjlighet att delta med två ombud. Ordföranden redogör för förslagen,
som valberedningen behandlar, till ny SOK-ordförande efter Hans Vestberg, som avböjt omval.
Styrelsen beslutar
att utse Anna Iwarsson och Johan Fyrberg som ombud till SOK:s årsstämma den 19 april, samt
att uppdra åt presidiet att agera i frågan om ny ordförande i enlighet med styrelsens diskussioner.

§ 25
Val av ombud vid Ideell Arenas partnerskapsmöte
Ideell Arena är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och
ledare från olika ideella organisationer 1998. Idag består Ideell Arena av 86 ideella
organisationer, däribland Gymnastikförbundet.
Partnerskapsmötet är samarbetets högst beslutande organ. Här bestäms de övergripande
målsättningarna för samarbetet, samt beslut om budget. Mötet hålls en gång om året i april.
Varje partnerorganisation har en (1) röst på mötet.
Styrelsen beslutar
att utse Suzanne Lundvall till ombud vid Ideell Arenas partnerskapsmöte den 12 april.

§ 26
Diskussion – Idrottsalliansen
Föreningen Idrottsalliansen erbjuder medlemskap till de förbund och föreningar som är
medlemmar i Riksidrottsförbundet, föreningen består idag av 27 SF och 2 alliansföreningar.
Tanken bakom Idrottsalliansen är enkel. Idrottens finansiering kan inte längre tillgodoses
effektivt genom medlemsavgifter och traditionella lotterier. Idrottens behöver ett ”Idrottens
eget lotteri”, där man kan utnyttja och utveckla sina starka varumärken som budbärare mot
relevanta målgrupper.
Styrelsen beslutar
att Gymnastikförbundet även under innevarande år ska vara medlem i föreningen Idrottsalliansen.
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§ 27
Diskussion – Representation – SM-veckan Helsingborg 2-8 juli, Almedalen 1-8 juni
Förbundsstyrelsen diskuterar sin egen representation under SM-veckan och Almedalen första
veckan i juli. Sommaren 2018 genomförs dessa två stora arrangemang under samma vecka. GS
önskar få besked om medverkan från styrelsens ledamöter i god tid i planerings syfte.
Styrelsen beslutar
att respektive ledamot meddelar sina önskemål om medverkan till GS.

§ 28
Nya föreningar, utträden och namnändringar
GS har i enlighet med sin delegationsrätt fattat beslut angående inträde av nya föreningar,
utträden samt namnändringar av medlemsföreningar (se bilaga).

§ 29
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Magnus Erstrand

Uppvaktning i samband med hans avgång som VD på Lillsved

Lotta Karlsson

Blommor – 50 års dag

§ 30
Mötets avslutande – nästa möte
Ordförande avslutar dagens möte med att påminna om uppdragen inför nästa styrelsemöte.
Kommande planerade styrelsemöten är:
20 april
21-22 april
22 april
17-18 maj

fredag kl. 10.00-12.00
lör-sön
söndag
tors-fre

Styrelsemöte
Quality Hotel View, Malmö
Förbundsmöte
Quality Hotel View, Malmö
Konstituerande styrelsemöte Quality Hotel View, Malmö
Styrelsekonferens

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Anna Iwarsson

Suzanne Lundvall
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