SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/15
fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Opalen, Göteborg
fredagen den 18 mars kl. 13.35-17.45
SVERAKs styrelse

Ej närvarande

Närvarande

Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat

Övriga närvarande

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

SVERAKs kansli

Regelledamot Lars Madej

Agneta Färdigh, protokollförare

PR-ledamot Ewa Löwdin

Elina Byström (från § 7)

Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh
Suppleant Lars Hammar

§1

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna till verksamhetsårets sista
styrelsemöte.
Beslutades att godkänna kallelsen.
U Wilderäng hade meddelat ej närvaro. L Hammar trädde in som ordinarie ledamot.

§2

Val av justerare
Beslutades att välja M Wirth Färdigh att jämte mötesordförande, justera detta protokoll.

§3

Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista. § 8, årsmötet
behandlades i slutet av styrelsemötet.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 15-10-41:7

Styrelseprotokoll nr 7/15 fört vid styrelsemöte 160206-07

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.
Genomgång av tidigare beslut som ännu ej helt åtgärdats
Reviderat beslut från protokoll nr 5/15
Dnr 14-10-9:2 SSVO, Svenska ögonpanelen ”Adnexagruppen” – Informationstext
Vid mötet beslutades att U Wilderäng skulle kontakta "Adnexagruppen" och be att få ta del av Svenska
Kennelklubbens svar och agerande i frågan eftersom det i gruppens informationstext framgår att det
större problem på hund än på katt.
Beslutades att lägga ärendet till handlingarna tills vidare och invänta eventuellt ny kontakt från
Adnexagruppen.

Dnr 15-10-74 E Porat – Väckt fråga rörande SKK och NKK och WS för hund 2019
Ny revidering av beslut i protokoll nr 4/15:
Beslutades att inte tillskriva vare sig SKK eller FIFe rörande Kina.
Reviderat beslut från protokoll nr 2/15 - Dnr 15-10-30:2 Hälsoledamöterna - Förslag till
text/förtydligande efter möte med Jordbruksverket 150324
Beslutades att inte längre "jaga" det officiella svaret från Jordbruksverket.

§5

Konfirmering av AU- och e-postbeslut

Styrelsens AU: A Sjödin, E Porat & M Wirth Färdigh
Kontrollgrupp: A Sjödin & L Kragh
Dispensfrågor: Regelledamot L Madej fvb till styrelsen för beslut

Dnr 16-10-21

Päivi Palokangas, MIN – Ansökan att bli domarelev kategori III

AU-beslut – godkänd ansökan fvb FIFe.
Beslutades att konfirmera AU-beslutet och önska P Palokangas lycka till.

§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
F.k.dom – J Åkervalls uppsägning
A Sjödin informerade att Johnny Åkervall, anställd på SVERAKs kansli sedan 2010, har sagt upp sig.
SVERAK tackar Johnny för den tid han varit anställd och önskar lycka till i framtiden.
Stadgar och regler
Regler för uppfödning och stambokföring samt regler för utställning skulle varit klara för flera månader
sedan.
SVERAKs kansli, A Färdigh har sedan längre tid tillbaka översatt regler för uppfödning och stambokföring
och översänt dessa för slutkontroll av regelledamot L Madej- som enligt stadgarna är den som ska bevaka
FIFes och SVERAKs regelverk
L Madej informerade att han översatt regler för utställning och att dessa är klara men att det
uppenbarligen varit problem med e-posthanteringen.
Beslutades att L Madej omgående översänder regler för utställning samt korrekturlästa regler för
uppfödning och stambokföring till SVERAKs kansli för tryckning och publicering.
Assistentskjortor
Vid möte nr 7/15 informerade A Sjödin om förbundets assistentskjortor och att arbete pågick att ta fram
förslag till ny skjorta.
Vid dagens möte visades två förslag till skjortor. Dessa kommer att användas av två assistenter fram till
sommaren 2016 och därefter utvärderas färg och kvalitet.
Beslutades att informera och visa skjortorna för årsmötet 2016.
Väckt fråga - L Kragh angående prisutdelning Årets Katt
Frågan väcktes föranledd av diskussion efter möte med Royal Canin huruvida prisutdelningen av tävlingen
Årets Katt ska ske vid SVERAKs årsmöte eller vid kattutställning.
Beslutades att prisutdelningen även framöver arrangeras i samband med kattutställning.
Beslutades att förtydliga den "kravspecifikation" som sänds till den klubb som åtar sig att arrangera
prisutdelningen. Tävlingsledamöterna åtgärdar.
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§7

Ekonomi
Dnr 16-10-16:2

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport februari 2016

M Wirth Färdigh redovisade siffrorna för februari 2016 med bland annat följande kommentarer:
• medlemsantalet ligger i nivå med tidigare år
• stambokföringens inkomster är klart högre än under januari-februari 2015
• annonsdriven via hemsidan har gett effekt - mer än 20 000 kr i inkomster redan
• kostnader för dataprojekt kommer under de närmaste månaderna.
Beslutades – efter genomgången – att lägga rapporten till handlingarna.

§8

SVERAKs årsmöte
Genomgång inför årsmöte 2016
Nya handlingar:



Uppdaterad röstlängd (version 3) – endast till styrelsen
Från VB (daterad 160317) – styrelsen, förtroendevalda samt 1 ex per klubb samt betalda åhörare.

M Wirth Färdigh - förslag till ändring av avgift för ersättningsstamtavla
Förslag till ändrad avgift aktualiserades eftersom annonssidan ”raskatter.com” kommer att lanseras under
året och då är kravet för kullannonsering att katterna ligger med status "stambokförda" eller "under
registrering". Detta kommer att innebära att många uppfödare kommer att registrera kattkullar tidigare
efter kattungefödseln vilket ökar risken för fel kön och färg.
Beslutades att till årsmötet 2016 föreslå ändrad avgift för ersättningsstamtavla - katt under 7 månaders
ålder - 50 kr/stamtavla (mot tidigare 150 kr/stamtavla).

§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 16-10-11:3

A Sjödin - angående icke godkänd ras vid utställning

Dnr 16-10-11:4

Ytterligare klarläggande

Beslutades att tävlingsledamöterna tar kontakt med FIFes Show Commission för att ytterligare reda ut
frågan om - och i vilken klass - icke godkänd ras (ej EMS-kod) kan tävla vid FIFe-utställning.
Dnr 15-06-220:2

Enskild kattklubb – Skrivelse om ett nyregistrerat stamnamn som anses vara för
likt ett redan registrerat

Styrelsen anser inte att stamnamnen är så lika att de kan förväxlas.
Beslutades att inte hantera ärendet vidare. L Kragh besvarar klubben.
Dnr 13-08-30:2

VK – dispensansökan stickprovskontroll 160917-18

Dnr 13-08-38:2

FRÄS – dispensansökan stickprovskontroll 170107-08

Dnr 14-08-2:2

NOS – dispensansökan stickprovskontroll 160827-28

Beslutades att bordlägga skrivelserna till söndagens möte eftersom frågan kommer upp vid helgens
SVERAKs årsmöte.
Dnr 15-10-86:4

VK & ÄK – Ansökan att arrangera Scandinavian Winner, SW 2018

Endast en ansökan att få arrangera SW 2018 har inkommit.
Beslutades att tilldela Föreningen Ädelkatten och Västsvenska Kattklubben arrangemanget 2018.
M Sundqvist tillskriver berörda klubbar och önskar lycka till med utställningen.
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Dnr 16-03-17

Enskild kattklubb – Ansökan om dispens för utfärdande av SVERAK-stamtavla för
enskild medlem

Dispensansökan avser en katt - numera avliden - som skulle överföras till SVERAK men där originalstamtavlan förkommit på posten. För att den enskilda medlemmen ska kunna driva försäkringsfråga krävs
att katten är SVERAK-registrerad. Ägarskap framgår på stamtavlan och övriga handlingar finns i ärendet.
Beslutades att bevilja dispens vilket innebär att stamtavla utfärdas för berörd katt med endast en kopia av
originalstamtavlan. I övrigt sker ansökan om överföring i sedvanlig ordning. L Kragh besvarar.
Dnr 16-10-30

Britta Kjellin, VÄK - Ansökan att bli domarelev kategori III

Beslutades att godkänna ansökan och önska B Kjellin lycka till.
Dnr 16-03-19

Dispensansökan parning (3/24)

Dispensansökan avser en veckas tidigarelagd parning.
Beslutades att bevilja dispensansökan. L Madej besvarar.

§ 10

Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt
Styrgrupp: M Wirth Färdigh och L Kragh

Inga ärenden förelåg mötet.
Raskatter - Annonssida
Arbetsgrupp: L Kragh, M Wirth Färdigh och Agneta Färdigh, SVERAKs kansli

Inga ärenden förelåg mötet.
Assistenter i SVERAK
Arbetsgrupp tillsatt av årsmötet: Lars Hammar, Conny Jansson & Katarina Wolffram

Inga ärenden förelåg mötet.
Uppfödarseminarium
Reviderat beslut från protokoll nr 7/15 - Uppfödarseminarium 2016
Beslutades att SVERAK inte arrangerar ett eget uppfödarseminarium under oktober 2016. Detta
arrangemang kommer att ske i samarbete med Royal Canin - som står som huvudarrangör.

§ 11

Myndigheter

Representanter Jordbruksverkets smittskyddsråd: M Wirth Färdigh med ersättare E Löwdin

Inga ärenden förelåg mötet.
Från Jordbruksverket PAFF – Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed”

Dnr 15-10-34:11

Sammanfattning av rapport från möte 160203

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 16-10-25
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§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Arbetsgrupper och representanter:
Styrgrupp för samarbete med Agria: E Porat, M Sundqvist och U Wilderäng
Agria Skadeprövningsnämnd: Representant A Börje med L Madej som ersättare
Agrias särskilda valberedning (tom 180630): Ordinarie ledamot Gunnar Stagnelid med Ewa Löwdin som suppleant/ersättare

Avtal

Avtalsförslag och genomgång nytt avtal Royal Canin

L Hammar deltog inte vid mötet under denna punkt.
A Sjödin och L Kragh - som haft personliga möten med Royal Canin och diskuterat avtalsförslag informerade muntligt om vilka ändringar som skett och vad nytt avtal innebär.
Beslutades att A Sjödin och L Kragh får fortsatt förtroende att slutföra förhandlingar och därefter att A
Sjödin undertecknar nytt samarbetsavtal med Royal Canin.
Dnr 16-10-26

Väckt av A Sjödin – Utdrag från Wikipedia om SVERAK

För diskussion och till PR-ledamot.
Beslutades att bordlägga ärendet till styrelsemöte nr 2/16.
Dnr 16-10-8:2

Kattpodden – information om publicering

Beslutades att informera om Kattpodden i Våra Katter och på SVERAKs hemsida.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 16-10-24

Royal Canin – ”Dags att vända trenden varannan hund och katt överviktig”

Utdrag från pressmeddelande:
"För tredje året i rad genomförde Royal Canin sin Hälsobarometer, en undersökning angående katter och hundars hälsa i samband
med Veterinärkongressen. 2015 års resultat är lika alarmerande som föregående år. Drygt hälften av de hundar och katter som
besöker landets veterinärkliniker anses vara överviktiga. Om dessa siffror skulle gälla för samtliga katter och hundar i Sverige så
handlar det om mer än 1 miljon sällskapsdjur.
Årets undersökning baseras på svar från 170 veterinärer, djursjukskötare och veterinärstudenter i Sverige. Omkring 90 % av dem
anser att övervikt hos katt och hund är ett fortsatt ökande problem. När det gäller katt anses andelen överviktiga vara 55 %, lika
oroväckande hög andel som förra året. Däremot ses glädjande nog en liten sänkning av andelen överviktiga hundar, som i år landade
på 51 %. [...]
Det är välkänt inom veterinärvården att övervikt hos katter och hundar leder till sämre rörlighet och ökar risken för en mängd
sjukdomar som diabetes, urinsten, ledsjukdomar och hjärtsjukdomar. Trots det är övervikt/fetma en sjukdom som alltför sällan
diagnosticeras och behandlas. En av de orsaker som veterinärerna lyft vid tidigare års Hälsobarometer är att konsultationstiden ofta
är för snålt tilltagen för att veterinären ska kunna ta sig an ämnet på ett respektfullt sätt. [...]
Så hjälper du din katt eller hund att gå ned i vikt:




Besök veterinär för att få hjälp med ett viktminskningsprogram. På klinik kan du få hjälp med hullbedömning, att sätta målvikt
och en lämplig dagsgiva.
Välj ett viktminskningsfoder och följ doseringsanvisningarna. Väg din hund eller katt en gång i veckan. Sikta på en viktminskning
på 1-2 % i veckan. För katt är det mycket riskfyllt att banta för snabbt, de kan då drabbas av fettlever. Om din hund eller katt
inte minskar i vikt måste dagsgivan justeras ned.
Bli snällare. Genom att vara tuffare. Fall inte för bedjande ögon eller ljudligt tiggande, utan se till att din katt eller hund snart får
leva sitt liv lättare och friskare.
Var tydlig. Tala om för bekantskapskretsen att din katt/hund inte behöver något extra utöver sin vanliga foderportion.



Aktivera er. Passa på att leka lite extra med din katt eller ta mysiga långpromenader med din hund."
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Dnr 16-10-24:2

Royal Canin – ”Vanligt med åldersrelaterade sjukdomar hos katter och hundar”

Utdrag från pressmeddelande:
"Nära hälften av de katter och hundar som besöker veterinär har åldersrelaterade sjukdomar. Med rätt förebyggande åtgärder kan
fler åkommor upptäckas i tid. [..]
Vid kronisk njursvikt, en vanlig sjukdom hos framför allt äldre katter, visar djuret inga synliga symptom förrän 75 % av njuren är
skadad. Med regelbunden seniorkontroll kan flera sjukdomar hittas och behandlas, vilket leder till förbättrad livskvalitet och i vissa
fall också ett längre liv.
I undersökningen angavs andelen med artros vara 22 % för katt och 35 % för hund. Sannolikt är andelen katter med artros fortsatt
underdiagnosticerad.
– Många katter med artros diagnosticeras inte för att man förväxlar symptomen med ett normalt åldrande, säger veterinär Sarah
Stadig, Sveriges Lantbruksuniversitet som forskar på artros hos katt. Det gör att många katter inte får den behandling och den vård
de behöver, fortsätter hon.
– Få katter med artros blir halta. De flesta visar symptom i form av beteende och livsstilsförändringar. Det kan handla om att katten
sover mer och är mindre aktiv eller inte hoppar upp till favoritsovplatsen, säger veterinär Sarah Stadig.
Andelen katter och hundar som rekommenderas dietfoder anpassat för ledsjukdom ligger på omkring 70 %, något lägre för katt. När
det gäller foder anpassat för friska äldre katter och hundar är siffrorna betydligt lägre. I undersökningen lyfts djurägarnas bristande
kunskap om äldre djurs förändrade näringsbehov som den främsta orsaken till att äldre katter och hundar ofta får vanligt vuxenfoder.
– Vi behöver bli bättre på att kommunicera äldre katter och hundars nutritionella behov, konstaterar Åsa Dufva, ansvarig för
vetenskaplig kommunikation på Royal Canin Sverige.
– Energibehovet reduceras under de första seniora åren, vilket lätt kan leda till övervikt eller till och med fetma om inte fodervalet
anpassas. Mot slutet av livet gäller ofta det omvända och då är det viktigt att produkterna är både energi- och näringstäta, menar
Åsa.
Fakta:”Så hjälper du din äldre katt eller hund till ett liv med bättre livskvalitet”








Ta hänsyn till att din katt eller hund är äldre. Katter börjar visa ålderstecken från omkring sju års ålder och vid omkring 12 års
ålder är de att betrakta som äldre. För hundar debuterar ålderstecknen vid olika ålder beroende på storlek. Generellt kan man
säga att storvuxna hundar börjar visa ålderstecken från 5 års ålder medan småvuxna inte är där förrän vid 8 års ålder.
Gör regelbundet seniorkontroll hos veterinär. Tidig diagnos av åldersrelaterade sjukdomar möjliggör tidig behandling och ofta
ett bättre behandlingsresultat.
Se till att din äldre katt eller hund är i optimalt hull. Det är tyvärr vanligt med övervikt eller fetma hos äldre djur. Ta hjälp för att
göra en korrekt hullbedömning och sätta en målvikt. Välj ett viktminskningsfoder och följ doseringsanvisningarna. Väg din katt
eller hund en gång i veckan. Om din katt eller hund inte minskar i vikt måste dagsgivan justeras ned. Sikta på en viktminskning
på 1-2% i veckan tills din katt eller hund nått målvikten. För katt är det mycket riskfyllt att banta för snabbt eftersom de kan
drabbas av fettlever.
När din katt eller hund nått idealvikten välj ett foder anpassat för äldre hundar eller katter. Även de äldre katterna och
hundarna har olika näringsbehov. En viktig faktor att ta hänsyn till är energibehovet. De flesta djur har när de passerat
medelåldern lättare att gå upp i vikt och många får mot slutet av livet istället svårt att hålla vikten. Utöver det finns ett antal
näringsämnen som det finns skäl att anpassa som bland annat fosfor, grenade aminosyror, antioxidanter och ledstödjande
näringsämnen.
Aktivera er men anpassa aktiviteten efter ålder och kondition. Passa på att leka lite extra med din katt, stimulera den mentala
aktiviteten, låt dem få jobba för att få sitt foder genom att använda foderboll eller gömma maten på flera ställen och ta mysiga
promenader med din hund.

Dnr 16-10-29

Agria Djurförsäkring – ”Var rädd om katten i påsk”

Utdrag från pressmeddelande:
"Var rädd om katten i påsk
Katter är oftast fulla av glädje och gillar att leka med trassliga trådar, ulliga kycklingar eller pynt i påskriset. Varje år opereras det
bort främmande föremål ur kattens mage i samband med storhelger. Vissa växter drar också till sig kattens uppmärksamhet, vilket
kan sluta illa. Lotta Möller, kattveterinär på Agria Djurförsäkring, bjuder på tips för en tryggare påsk för katt och kattägare.
Katten är sällan intresserad av maten på påskbuffén. Däremot är de ofta nyfikna och leksugna när spännande saker som påskris med
trassliga trådar och fjädrar och annat påskpynt hamnar i blickfånget.
– Visst ska man leka med sin katt under påsken, men ha den under uppsikt. Det kan bli ett tråkigt avbrott i firandet med
veterinärbesök under helgen, och dessutom en dyrbar historia, säger Lotta Möller, kattveterinär på Agria Djurförsäkring.
Vackra blommor som påsklilja och andra liljor hör påsken till och katter brukar gilla att smaka på nytillkomna växter. Påskliljan, vars
lök är giftig, bör kattägaren undvika att ha i hemmet.
– Flera lökväxter och blommor som vi uppskattar inför påsken har irriterande växtsaft och kan vara irriterande för katten, vissa
liljeväxter kan till och med ge katten livshotande skador, säger Lotta Möller.
Vilka symptom ska jag vara uppmärksam på? Det kan vara bra att hålla koll på om katten kräks, får diarré eller visar tecken på
allmänt sämre hälsotillstånd, men också om den äter och dricker normalt.
Bjud katten på en skön påsk




Katter gillar oftast att dra sig undan när det kommer gäster. Ge den möjlighet att ha en lugn plats att dra sig tillbaka till
Lek gärna med din katt, men gör det under uppsikt och plocka bort allt som kan fastna i kattens mage när ni är klara
Om solen skiner kanske innekatten uppskattar en promenad i sele



Se till att balkongdörr och fönster är kattsäkrade, varje skadas ett hundratal katter vid fall från höga höjder"
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§ 13

Disciplinnämnd

Styrelsens kontaktperson mot DN: L Madej

Dnr 16-10-18:2

§ 14

DN-beslut om avstängning från avelsverksamhet

Internationellt samarbete
Dnr 16-10-6:2

FIFe – Information om FIFe GF 2016 samt program för domarseminarium

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 16-10-27

FIFe – Information att allrounddomare Fabrice Calmès (FR) är avstängd från att
döma fram till 170115

Beslutades att lägga informationen till handlingarna. Informationen är publicerad på SVERAKs hemsida
och kommer att sändas med nästkommande cirkulärutskick.
Domare och elever – för kännedom från FIFe

Dnr 12-10-34:5

Annette Sjödin – nu allrounddomare

Dnr 13-10-72:11

Annika Berner – avslutat stadier och nu klar domare kategori II

SVERAKs styrelse gratulerar!
Nordiska förbund/byte av förbund

Dnr 16-10-23

Uppfödare - medlemskap i FD/Racekatten

Styrelsens AU har inga invändningar - konfirmering av beslutet.
Beslutades att konfirmera AU-beslutet.
Beslutades att vid SVERAKs årsmöte på nytt informera om hantering vid byte av förbund.
Utdrag från information på SVERAKs hemsida:
Principiellt brukar SVERAK inte ta emot medlemmar från andra länder/FIFe-förbund med undantag från
Åland eftersom Suomen Kissaliitto bett SVERAK att acceptera dessa medlemmar eller för det fall en i
Sverige boende person önskar bli medlem i SVERAK. Observera att nedanstående procedur gäller även för
ålänningar.
Om medlemsansökan eller medlemsavgift (H eller F) inkommer från person som bor i annat land och/eller
som varit medlem i annat FIFe-förbund tidigare finns proceduren fastställd av FIFe hur hantering ska vara.
Steg 1.
Begär information från personen om medlemskap funnits i annat FIFe-förbund och gärna motivering till
varför personen vill byta förbund. Har personen ett FIFe-registrerat stamnamn? I så fall vilket stamnamn,
vilket inregistreringsdatum och vilka innehavare som är registrerade på stamnamnet. Annan aktivitet
(domare, domarelev...)?
Steg 2.
Skicka e-post till SVERAKs kansli med ovanstående information samt namn och adress för personen ifråga
samt medlemstyp. SVERAK skickar förfrågan till det förbund i det land där medlemskap tidigare
funnits/personen ifråga bor om de har några invändningar mot medlemskap i SVERAK.
Förbundet kan alltså neka medlemskap om personen ifråga inte reglerat skulder, inte begärt utträde från
förbundet på korrekt väg osv.
Förbundet meddelar SVERAK beslut om godkännande/ej godkännande och SVERAK meddelar klubben
detta svar - och det är upp till klubben att meddela berörd person svar. Denna hantering gäller inte
stödmedlemskap.

§ 15

Ärenden för kännedom
Inga ärenden förelåg mötet.

§ 16

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.
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§ 17

§ 18

Nästa styrelsemöte
nr 1/16

160320

Personligt möte i direkt anslutning efter årsmötet i Göteborg

nr 2/16

160507-08

Personligt möte

nr 3/16

ej faställt

e-postmöte

nr 4/16

160820-21

Personligt möte

nr 5/16

161022-23

Personligt möte

nr 6/16

161210-11

Personligt möte

nr 7/16

170121-22

Personligt möte

Mötets avslutande
A Sjödin tackade alla för dagens möte och för det gångna året och gav ett särskilt tack till Ewa Löwdin,
Lars Hammar och Ulrica Wilderäng.
Ewa tackade också för många intressanta och givande år i förbundsstyrelsen.
Därefter förklarades verksamhetsårets sista styrelsemöte som avslutat.

Borås 2016-03-21
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Torslanda 2016-03-22

Borås 2016-03-22

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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