Svenska Rottweilerklubben/AfR
Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens
styrelsemöte 2018-04-24 via telefon
Närvarande: Soffie Modin, Ia O’Shea, Anna Warburg Rexlinger, Ann-Git Rammus,
Ulrika Stenholm, Christina Sjögren, Liselotte Gustafson, Malin Åsander.
Anmält förhinder: Louise Fornell.
§1

Mötets öppnande
Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19.01.

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.

§3

Val av justeringsman
Ulrika Stenholm valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsens konstituerande möte 2018-04-10, samt extrainkallat möte
2018-04-18 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5

Inkommande skrivelser
Inkommande skrivelser 94:17, 156:17, 166:17, 170:17, 186:17, 188:17 och 01:18-26:18
genomgicks och behandlas under separata paragrafer, bilaga 1.

§6

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

§7

Ekonomi
Konton i svenska kronor 2018-04-20
Konto
AfR Central

Kontonummer
8060-6,183 168 712-2

Valuta
SEK

Tillgängligt
belopp
2 578,57

AfR Läger

8060-6,183 109 603-5

SEK

136 656,23

AfR Medlem

8060-6,183 016 891-8

SEK

56 624,00

AfR PR

8060-6,183 109 605-0

SEK

17 879,57

AfR SSU

8060-6,183 109 606-8

SEK

24 682,58

AfR Utställning

8060-6,183 109 602-7

SEK

14 814,41

Västernorrlands LO

8060-6,183 147 463-8

SEK

13 345,73
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Sparkonton
Konto
Plac.kto Ftg/För

Kontonummer
8060-6,183 016 892-6

Valuta
SEK

Plac.kto Ftg/För

8060-6,183 065 570-8

SEK

Tillgängligt
belopp
472,56
60 156,14

Folksam kapitalförsäkring nr LI-3065523-577, ingen förändring sedan 31/12 2017,
104 980 kr.
Uppgifter om kontoställningar har erhållits från tidigare ordförande Yvonne Brink, då
kassör Ann-Git Rammus ännu inte har tillgång till föreningens bankkonton. Yvonne
betalar de fakturor som inkommer, men tidigare kassören har eventuellt fler fakturor
liggande hos sig. Handlingar är inskickade till banken för att få ändrat tillgång.
Ekonomiskt underlag för 2017 har ännu inte överlämnats från tidigare kassören.
Uppdrogs åt Ann-Git Rammus och Ann-Sofie Modin att arbeta för att en överlämning
sker snarast möjligt. Innan materialet är Ann-Git Rammus tillhanda, kan det
ekonomiska arbetet och bokföringen inte påbörjas.
Då årsmötesprotokollet inte är justerat, har styrelsen inte tillgång till uppgifter om den
av årsmötet fastställda budgeten för 2018. Flera klargöranden ska göras i förhållande
till fördelningen av budgetposter för flera utskott/kommittéer så snart styrelsen får
tillgång till budgetmaterial.
§8

Preliminär aktivitetskalender för verksamhetsåret
Aktuell kalender genomgicks, bilaga 2. Aktivitetskalendern har uppdaterats med flera
aktiviteter från prov och tävling samt lokalområden.
Fler uppdateringar från främst lokalområden väntas. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger
att skicka uppdaterad version av kalendern till webmaster.

§9

Lokalområden
Kontaktperson Christina Sjögren har gått ut med en förfrågan till aktiva lokalområden
gällande nytt datum för LO-konferensen. Uppdrogs åt Christina att hålla ett
planerande telefonmöte med lokalområdena under maj/juni för att bena ut vad
lokalområdena önskar att en konferens ska innehålla och resultera i.
Inkommande skrivelse 01:18 Årsmöteshandlingar Dalarnas LO. Dokumenten
genomgicks och lades därefter till handlingarna. Styrelsen noterade att Dalarnas LO
inte har en fulltalig styrelse. Uppdrogs åt Christina Sjögren att kontakta Dalarnas LO
för avstämning.
Inkommande skrivelse 04:18 Årsmötesprotokoll Östra LO. Protokollet genomgicks och
lades till handlingarna. Uppdrogs åt Christina Sjögren att kontakta Östra LO för att
begära in övriga handlingar.
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§ 10 Utskott och kommittéer
Utskottet exteriör
Inkommande skrivelse 170:17 Hemställan, avseende beslut för inkommande skrivelse
103:17. Styrelsen konstaterade, efter redogörelse från Liselotte Gustafson och Ulrika
Stenholm, att beslutet förefaller ha fattats vid ett icke protokollfört möte där man inte
har kallat samtliga ledamöter med hänvisning till jäv (Föreningsteknik - Wigdell Jan,
Johansson Per-Inge, 2014). Vid mötet har styrelsen bifallit utskottsgruppen exteriörs
utlåtande och utskottsgruppen har därefter besvarat skrivelse 103:17 direkt till SBK.
Uppdrogs åt Ia O’Shea att besvara skrivelsen 170:17 samt bifoga utskottsgruppens
svar.
Inkommande skrivelse 18:18 VB: Exteriördomarkonferens 2019, genomgicks och
konstaterades att beslut gällande presentatör respektive bisittare fattades i december
2016 (173:16), uppdrogs åt Ia O’Shea att stämma av att anmälan är gjord.
Enligt tidigare beslut från 2016 är Yvonne Brink och Bo Wiberg ansvariga för att
sammanställa ett raskompendium till konferensen. Styrelsen beslutade att förslag till
aktuellt raskompendium ska inlämnas till styrelsen senast 1 oktober 2018, för att kunna
behandlas av utskott och styrelse innan överlämnande till SKK ska ske i början av
2019. Uppdrogs åt Ia O’Shea att ta kontakt och informera Yvonne och Bo enligt ovan.
Uppdrogs åt Ia O’Shea att be utskottet komma in med förslag på utställningar för 2020
senast den 1 juni. Ansökan från rasklubben ska göras senast den 1 augusti.
Inkommande skrivelse 22:18 Medlemsfråga angående A19:17, uppdrogs åt Ia O’Shea
och Anna W. Rexlinger att besvara skrivelsen.
Inkommande skrivelse 21:18 Obligatorisk mätning av nos/skalle förhållande på
utställning i Norge, genomgicks och lades till handlingarna.
Förtydligande gällande utskottet exteriör; ekonomisk redovisning och bokföring för SSU
och övriga utställningar sker separat 2018, men är gemensam från 2019.
Medlemstidningen Rottweilern
Inkommande skrivelse 156:17 ang. Katalogisering av tidskrifter. Medlemshanteraren
meddelar att hon inte har några extra av nr 1 och 2 år 2017. Ann-Sofie Modin meddelar
att hon har extra nummer. Uppdrogs åt Ann-Sofie Modin att skicka in de nummer som
saknas till SKK.
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Utskottet prov och tävling
Inkommande skrivelse 03:18 Fortsatt arbete med specialsök inom SBK, är
vidarebefordrad till ordförande i utskottet och UG lydnad och bruks. Genomgicks och
lades till handlingarna.
~ Utskottsgruppen lydnad och bruks
Nina Maria Jonsson har meddelat att hon avgår som sammankallande för
utskottsgruppen bruks och lydnad. Styrelsen tackar Nina Maria för hennes arbete i
utskottet. Ann-Sofie Modin har fått en överlämning och uppdatering gällande årets
planerade aktiviteter i utskottsgruppen.
Befintlig UG medlem Helén Thorstensson har erbjudit sig att ta rollen som
sammankallande, styrelsen beslutade att tillsätta Helén Thorstensson som
sammankallande för utskottsgruppen.
Helén har fått tillgång till inloggningsuppgifter på SBK Tävling samt mailen
tavling@rottweilerklubben.se samt utskottprov.tavling@rottweilerklubben.se
Inkommande skrivelse 19:18 SBK-tävling inlogg, information från Helén Torstensson
genomgicks och lades till handlingarna.
~ Utskottsgruppen IPO
Inkommande skrivelse 166:17 Jubileumseventet BSE/ZTP – frågor. Uppdrogs åt AnnSofie Modin så att ta kontakt med Yvonne Brink som ansvarig för BSE och ZTP, vidare
hantering sker mellan utskotten.
Inkommande skrivelse 02:18 Invitation IFR IPO World Championship, informationen
vidarebefordrades till UG IPO i mars månad.
Inkommande skrivelse 16:18 Justering av VM kvalregler samt förtydligande. Reglerna
för IFR IPO VM har ändrats och möjliggör nu deltagande med upp till 7 ordinarie
ekipage och 2 reserver. UG IPO önskar att gällande VM kvalregler för Svenska
Rottweilerklubben ska uppdateras för att möjliggöra fullt antal deltagare från Sverige.
Styrelsen beslutade att anta de nya kvalreglerna enligt utskottsgruppens förslag.
Utskottet avel och hälsa
Inkommande skrivelser 05:18 Platser kvar till vårens indexutbildning samt 12:18 VB:
Platser kvar till vårens indexutbildning. Informationen är vidarebefordrad till utskottet,
genomgicks och lades till handlingarna. Ingen från utskottet har anmält intresse för att
delta vid utbildningen.
Inkommande skrivelse 13:18 Registrering av operationer i Svenska Kennelklubben,
uppdrogs åt Ulrika Stenholm att vidarebefordra informationen till utskottet för att se
över om liknande rapportering kan vara aktuellt för rottweiler i framtiden.
Inkommen skrivelse 25:18, rapport utskottsgruppen avelssamordning, genomgicks och
lades till handlingarna.
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Medlemshanteringen
Inkommande skrivelse 188:17 Passiv medlem Rottweilerklubben. Svar från
medlemshanteraren gällande möjlighet att upprätta register för prenumeranter på
tidningen utan centralt medlemskap. Det bör vara möjligt att upprätt ett separat
register.
I svaret påpekas dock att medlemsavgiften på rasklubbens hemsida har varit felaktig
och att vi därmed har fått in 20 kr för lite per ny medlem sedan årsskiftet.
Medlemshanteraren har enligt egen uppgift påtalat detta vid minst två tillfällen sedan
januari 2018 utan åtgärd. Uppgifterna på hemsidan är sedan april månad korrekta.
Uppdrogs åt Ann-Git att kontrollera hur många nya medlemmar det rör sig om som
betalat in en lägre avgift.
En icke medlem önskar möjlighet att prenumerera på medlemstidningen Rottweilern.
Enligt utgående skrivelse A29:17 skickad 2018-02-01, har dåvarande styrelse föreslagit
till Förbundsstyrelsen SBK att man ska införa en ny kategori för medlemskap, ett
”stöttande medlemskap” utan central avgift. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger och AnnSofie Modin att fortsätta hanteringen av ärendet.
Therese Hedberg är anmäld till webinarium om GDPR den 25 april.
Utvecklingskommittén
Arbetsbeskrivning för kommittén fastställdes vid styrelsemöte 2017-06-12 enligt
kommitténs förslag (inkommande skrivelse 33:17) med undantag för punkten 5.
Styrelsen uppdrog åt Anna W. Rexlinger att tillfråga kommittén om att ta fram en mall
för föreningens arbetsbeskrivningar.
PR-shopen
Enligt överlämning till Ann-Sofie Modin från PR-shopens tidigare kontaktperson i
styrelsen finns ett nyligen inköpt marknadsstånd fortfarande kvar hos denne.
Uppdrogs åt Louise Fornell att bevaka att marknadsståndet överlämnas till Ulrika
Böninger Sideryd vid tillfälle.
Info-kommittén
Tidigare medlemmar i info-kommittén är tillfrågade om fortsatt engagemang. Mari
Kerttu har meddelat att hon inte önskar fortsätta, styrelsen tackar Mari för hennes
arbete i kommittén. Övriga tillfrågade har ännu inte återkommit med svar.
Anna W. Rexlinger och Ann-Sofie Modin är sedan 2018-04-10 administratörer för
Facebook-sidan.
Webmaster är igång med sitt uppdrag och har redan uppdaterat sidan på flera håll.
Sekreterare Anna W. Rexlinger har inlogg till hemsidan för att styrelsen ska kunna
lägga ut eventuell brådskande, men endast brådskande, information på hemsidan.
Ann-Sofie Modin har fått tillgång till uppgifter till föreningens webhotell från tidigare
ansvarig Patrik Grönfeldt, konton är nu kopplat till officiellt konto för ordförande.
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Inkommande skrivelse 07:18 Rottweilerklubben - nya valpköpare. Uppdrogs åt AnnSofie Modin att stämma av med tidigare sammankallande för att kontrollera om det
gjorts utskick enligt listan och om det finns något material.
Internationell och nordisk kontaktperson
Gerard O’Shea meddelar att han har haft kontakt med tidigare kontaktperson Yvonne
Brink för överlämning.
Inkommande skrivelse 08:18 Letter to all Delegates - 18.11.2017 - invitation for
Meeting. IFR inbjuder till möte den 7–8 juli 2018 i Schweiz. På den preliminära
dagordningen anges bland annat diskussion gällande bruksprov, presentation av
tidigare genomförd inventering av riktlinjer för avel i medlemsländerna, diskussion kring
kriterier för medlemskap i IFR, minimikrav för avel, minimikrav för ”avels tester” (BST)
och ”tester för socialt beteende” (TSB).
Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att tillse att Gerard O’Shea anmäler till konferensen.
När den slutliga dagordningen har presenterats av IFR ska styrelsen behandla frågorna
och fatta beslut kring rasklubbens hållning, samt delge delegaten mandat i eventuella
röstningar.
Registerkommittén
Terese Hartvig meddelar att hon gärna fortsätter sitt uppdrag. Styrelsen beslutade att
tillsätta Terese Hartvig som sammankallande för registerkommittén.
Terese kommer att göra en genomgång av de dokument/rapporter som ligger på
hemsidan och se över vilka uppdateringar som är nödvändiga, samt ge förslag på
vilken statistik som ska publiceras under året.
Utskottet mental
Inkommande skrivelse 26:18 Mentaltest - banmaterial på Södertälje BK. Södertälje BK
önskar avsluta samarbetet med rasklubben, som omfattat förvaring av material och
nyttjande av bana på klubben. Uppdrogs åt Malin Åsander att ta kontakt med utskottet
mental och Södertälje BK för att lösa frågan.
Vandringspriser och förtjänsttecken
Värmlands LO:s priser förlorades i Post Nords hantering. Det var ca 11 stycken till en
kostnad på mellan 16–26 kr + gravyrtext. Styrelsen beslutade att nya priser skall
införskaffas enligt ovan, och utdelas i samband med jubileumseventet på Södertälje BK
i juli.
Inkommen skrivelse 24:18 Rapport bruksnytt/förtjänsttecken, genomgicks och lades till
handlingarna.
Lägerkommittén
Datum för norra lägret har flyttats för att inte krocka med rasmästerskapen i bruks.
Korrekta uppgifter ligger i aktivitetskalendern.
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§ 11 Arbetsgruppen RAS
Malin Åsander och Ulrika Stenholm arbetar på att finna datum för att gå igenom det
underlag som finns idag och snarast möjligt färdigställa en första uppdatering av RAS.
Därefter ska man ta fram mer grundlig plan för hur arbetet ska struktureras framöver
och vilka personer / kompetenser som behövs för arbetet.
§ 12 SBK kongressen 2018
Inkommande skrivelse 186:17 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse
2017 samt kongresshandlingar 2018 och inkommande skrivelse 11:18 Svenska
Brukshundklubbens revisionsberättelse inför kongressen 2018, genomgicks och lades
till handlingarna.
Genomgång av kongresshandlingar och beslut gällande motioner hänskjuts till nästa
möte.
§ 13 Nästa styrelsemöte:
Styrelsens nästa möte, telefonmöte 15 maj klockan 19.00.
Telefonmöte 10 juli klockan 19.00, flyttas till måndag 9 juli kl. 19.00.
§ 14 Styrdokument och policys
Arbetsbeskrivningarna för våra utskott och kommittéer måste uppdateras, uppdrag att
ta fram nya mallar får utvecklingskommittén.
Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger uppdatera hemsidan med aktuella styrdokument och
policys, riktlinjer och annan relevant information.
§ 15 Mål för verksamhetsåret 2018
Arbetet med målen påbörjas mer konkret så snart årsmötesprotokollet är justerat och
klart.
§ 16 Styrelsens arbetsordning
Sekreterare Anna W. Rexlinger presenterade förslag till styrelsens arbetsordning enligt
uppdrag från föregående möte, bilaga 3.
Styrelsen beslutade att anta arbetsordningen med tillägg för ansökan om prov och
tävling samt utställning i bilagan gällande årsaktiviteter.
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§ 17 Övriga frågor
Den 18 april firade Svenska Rottweilerklubbens hedersmedlem Bo Wiberg 70 år och
detta uppmärksammades av föreningen med blom bud.
Inkommande skrivelse 94:17 Ungdomssektion. Medlemsförslag om att upprätta en
ungdomssektion inom föreningen. Styrelsen tycker att förslaget är intressant och bör
utredas vidare. Uppdrogs åt Ia O’Shea att koppla ihop medlemmen med
utvecklingskommittén för att se på möjligheterna att starta upp en ungdomsverksamhet
inom föreningen.
Inkommande skrivelse 06:18 Reseräkning styrelsemedlem. Styrelsen anser att frågan
borde ha varit utredd av föregående styrelse. Vidare bör föreningen ha tydliga riktlinjer
för ersättningar i samband med representation för att undvika missförstånd och olika
tolkningar. Styrelsen beslutade att den aktuella kostnaden ska täckas centralt.
Styrelsen beslutade vidare att föreningen ska ta fram tydliga riktlinjer för ersättningar i
samband med årsmöten och annan representation. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger
att kontakta utvecklingskommittén för att be dem ta fram förslag på riktlinjer med
utgångspunkt i de bestämmelser som är aktuella för SBK och SKK på motsvarande
område.
Inkommande skrivelse 09:18 Svar från SBK på A32:17 (115:17) och skrivelse 10:18
Svar från SBK på A32:17 (136:17). Svar från SBK gällande avgående skrivelse A32:17
som insändes till SBK:s organisationssekreterare 2018-04-09. Sittande styrelse anser
inte att dessa ärenden berör rasklubbens verksamhet och kommer därför inte att vidta
ytterligare åtgärder. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att besvara skrivelserna 115:17
och 136:17 och inkludera informationen från SBK.
Inkommande skrivelse 14:18 Medlemsfråga angående namn i protokoll.
Styrelsen anser att det är viktigt att protokollet formuleras på så vis att det så tydligt
som möjligt framgår vad ärendet innehållit och vilket beslut som tagits, utan att enskild
person blir särskilt utsatt eller kränkt. Att protokollföra namn på enskilda medlemmar
som inkommit med skrivelser bör undvikas. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att
besvara skrivelsen.
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Inkommande skrivelse 15:18 Erbjudande transporttjänst. Vidarebefordras till PRshopen, genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommande skrivelse 17:18 Kallelse Stockholmsdistriktets vårmöte, är
vidarebefordrad till Östra LO. Genomgicks och lades till handlingarna.
Inkommande skrivelse 20:18 Inbjudan att medverka vid uppvisningar på Hundmässan
2018, uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att tacka ja till medverkan och be om mer
information om vilken typ av hundar/färdigheter som önskas till uppvisningen.
Inkommande skrivelse 23:18 SBK info nr 3, 2018, genomgicks och lades till
handlingarna.

§ 18 Mötets avslutande
Ordförande Soffie Modin tackar för visat intresse och förklarar möte avslutat kl. 22.22

Vid protokollet:

Justeras:

Anna W. Rexlinger
Sekreterare

Soffie Modin
Ordförande
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Bilaga 1
Inkommande skrivelser
94:17 Ungdomssektion
156:17 Katalogisering av tidskrifter
166:17 Jubileumseventet BSE-ZTP frågor
170:17 Hemställan
186:17 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2017 samt kongresshandlingar 2018
188:17 Passiv medlem Rottweilerklubben
01:18 Årsmöteshandlingar Dalarnas LO
02:18 Invitation IFR IPO World Championship
03:18 Fortsatt arbete med specialsök inom SBK
04:18 Årsmötesprotokoll Östra LO
05:18 Platser kvar till vårens indexutbildning
06:18 Reseräkning styrelsemedlem
07:18 Rottweilerklubben - nya valpköpare
08:18 Letter to all Delegates - 18.11.2017 - invitation for Meeting
09:18 Svar från SBK på A32:17 (115:17)
10:18 Svar från SBK på A32:17 (136:17)
11:18 Svenska Brukshundklubbens revisionsberättelse inför kongressen 2018
12:18 VB: Platser kvar till vårens indexutbildning
13:18 Registrering av operationer i Svenska Kennelklubben
14:18 Medlemsfråga angående namn i protokoll
15:18 Erbjudande transporttjänst
16:18 Justering av VM kvalregler samt förtydligande
17:18 Kallelse Stockholmsdistriktets vårmöte
18:18 VB: Exteriördomarkonferens 2019
19:18 SBK-tävling inlogg
20:18 Inbjudan att medverka vid uppvisningar på Hundmässan 2018
21:18 Obligatorisk mätning av nos/skalle förhållande på utställning i Norge
22:18 Medlemsfråga angående A19:17
23:18 SBK info nr 3, 2018
24:18 Rapport bruksnytt/förtjänsttecken
25:18 Rapport från avelsamordning
26:18 Mentaltest - banmaterial på Södertälje bk
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Bilaga 2

Månad Datum
Jan
4-7
mars
3
mars
4
mars
9-11
mars
10
april
maj
maj
maj
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
aug
aug
sept
sept
sept
sept
sept
okt
okt
nov
nov
nov

30- 1 maj
5
27
27
7-8
9
27-28
29
30
30
30
1
1
14
15-22
1-8
11-12
1
2
2
2
8
14
13-14
4
19-21
8-9

Aktivitet
Rasmonter My Dog
Årsmöte Svenska Rottweilerklubben
Årsmötesutställning
Träningsläger
Exteriörbeskrivning
Swedish Rottie Meet - utställning, tävling
IPO/BSL m.m.
BH prov, tävling IPO/BSL
Brukssatsningen - 18, träningsdag
Tävling IPO/BSL
Uppfödarutbildning
Exteriörbeskrivning och BSE
Träningsläger
Mentaldag - MH, BSE, MT, ZTP
Svensk Segrarutställning - SSU
Rasmästerskap rallylydnad
Rasmästerskap IPO/BSL
Rasmästerskap lydnad
Sommarspecialen (utställning)
Jubileumsutställning
Södra rottweilerlägret
Norra rottweilerlägret
Rasmästerskap spår och sök
Höstspecialen (utställning)
BH prov, tävling IPO/BSL
BH prov, tävling IPO/BSL
Exteriörbeskrivning och BSE
Jubileumsfirande, Rottweilerkubben 50 år
Klubbmästerskap lydnad
Budgetkonferens 2019 (utskott och kommittéer)
BH prov, tävling IPO/BSL
Träningsläger
Rasmonter Sthlm Hundmässa
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Ansvarigt
utskott/kommitté/LO
Västra LO
Centralstyrelsen
Utskottet exteriör
Skåne Blekinge LO
Skåne Blekinge LO
Upplands LO
Västra LO
Utskottet prov och tävling
Skåne Blekinge LO
Utskottet avel och hälsa
Västernorrlands LO
Prov och tävling
Utskottet mental
Utskottet exteriör
Utskottet prov och tävling
Utskottet prov och tävling
Utskottet prov och tävling
Utskottet exteriör
Utskottet exteriör
Lägerkommittén
Lägerkommittén
Utskottet prov och tävling
Utskottet exteriör
Utskottet prov och tävling
Värmland-Dals LO
Utskottet exteriör
Skåne Blekinge LO
Upplands LO
Centralstyrelsen
Utskottet prov och tävling
Skåne Blekinge LO
Info-kommittén
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Svenska Rottweilerklubben/AfR
Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Bilaga 3
Bilaga 3 redovisas separat.
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