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Ingress
Under förbundets åttionde verksamhetsår kunde verksamhetsplanens mål uppnås. Förbundets
styrelse fick delvis en ny utformning efter förbundsmötet 2.4.2016. Ordförande Hasse Lillkull
omvaldes. Vice ordförande Fredrik Johansson från Runebergskören BSB hade verkat i styrelsen
maximalt antal år och var i tur att avgå, och förbundssekreteraren Thomas Höglund önskade
avgå. I deras ställe invaldes Peter Floman från östra Nyland och Tomas Toivonen från södra
Österbotten. Förbundsdirigentens avtalsperiod utgick vid årets slut, men han förhåller sig positivt
till att fortsätta på posten. Även redaktörens för Resonans, Håkan Wikmans avtal, som varit
anknutet till FSSMF, utlöpte den 31.12.2016.
Medlemskåren bestod vid utgången av år 2016 av 27 manskörer med 1086 sångare (per
31.12.2016). Körernas sammanlagda medlemsantal var 1119 sångare, beroende på att 33
sångare har dubbelt medlemskap. Medel-inskrivningsåret är 1999, medan sångarnas medelålder
är 59,78 år. Medelåldern har sjunkit under 60 år, jämfört med år 2015. Förbundets tidskrift
Kvartetten utkom också detta verksamhetsår med fyra nummer som bilaga i tidskriften Resonans.
Eftersom Verksamhetsberättelse numera är en term som skall användas synkront med
bokslutets rubriker, kommer det nu aktuella dokumentet framgent att benämnas Årsberättelse.

Förbundsledning, administration och hederspersoner 2015
Namn

Ort

Uppgift

Invald/vald första
gången

Ordförande

2009

Period

Styrelsen
Hasse Lillkull

Kristinestad

i styrelsen
Ordförande sedan
1.1.2013

4.20163.2017

Tom Österlund

Pargas

Ledamot, vice ordförande

2014

4.20143.2017

Peter Floman

Borgå

Ledamot,
förbundssekreterare

2016

4.20163.2019

Rabbe Johansson

Raseborg

Ledamot.
Skattmästare 2012
fr.o.m. 1.7.2015

4.20163.2019

Christian Lax

Esbo

Ledamot,
projektsekreterare

2012

4.20163.2019

Fredrik Höglund

Pedersöre/Lepplax Ledamot

2014

4.20153.2018
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Tomas Toivonen

Lappfjärd

Ledamot

2016

4.20163.2019

Tryggve Gestrin

Helsingfors

Materialförvaltare

2015

26.9.2015-

Håkan Wikman

Vanda

Redaktör

2012

4.201531.12.2016

Henrik Wikström

Helsingfors

Förbundsdirigent

2012

4.201331.12.2016

Stefan Wikman
Samuel Erikson

Vasa

Vice dirigenter

2012, 2015

Funktionärer

Musiknämnden
Förbundsdirigenten

Ordförande

Samuel Erikson

Åbo

Vice förbundsdirigent

2015

4.20163.2017

Jan-Erik Slätis

Lappträsk

Suppleant

2007

4.20163.2017

Tobias Udd

Närpes

Suppleant

2015

4.20163.2017

Stefan Wikman

Vasa

Vice förbundsdirigent

2012

4.20163.2017

Projektsekreteraren

Sekreterare

Verksamhetsgranskare
Mikael Forss

Karis

Verksamhetsgranskare

2015

4.20163.2017

Jens Westerbladh

Borgå

Verksamhetsgranskare

2014

4.20163.2017

Carl-Johan Lundström

Helsingfors

Hedersordförande

R. W. Ahlberg

Grankulla

Hedersdirigent

Gilbert Appelgren

Kyrkslätt

Hedersmedlem
Ordf. I Stödet rf

Hederspersoner
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Stadgeenliga möten samt olika kommittéer och
arbetsgrupper
Förbundsmötet 2.4.2016 i Helsingfors
Förbundsmötet hölls i Helsingfors med 13 medlemskörer representerade. Mötet behandlade
verksamhetsberättelsen och fastställde bokslutet för år 2015 och beviljade ansvarsfrihet åt de
redovisningsskyldiga. Verksamhetsplanen för 2016 och långsiktsplanen 2017-2021
presenterades och godkändes. En egen redogörelse för Coro Finlandia VI presenterades. Det
konstaterades, att FSM inte erhållit utomstående ekonomiskt stöd för Coro Finlandia VI, men att
FSM och Stödet givit bidrag till projektet, vars huvudsakliga finansiering baserade sig på
körmedlemmarnas egna inbetalningar

Fredrik Johansson och Thomas Höglund stod i tur att avgå från styrelsen, och i deras ställe
invaldes Peter Floman från Borgå samt Tomas Toivonen från Lappfjärd. De övriga
styrelsemedlemmarna omvaldes. Förbundsmötet valde Peter Floman till förbundssekreterare,
medan Christian Lax fortsätter som projektsekreterare. Tom Österlund från Åboland utsågs under
styrelsens konstituerande möte till ny vice ordförande. Thomas Höglund kommer även i
fortsättningen att vara anknuten till FSM:s administration genom att han ansvarar för
medlemsregistrets kommande programändring i samarbete med FSSMF där en synkronisering
av FSSMF:s olika register är målsättningen. Dessutom kommer Thomas Höglund att fortsätta
som sakkunnig då det gäller FSM:s dokumentarkivering på Dropbox.
FSM bjöd mötesdeltagarna på lunch. Stödet höll traditionsenligt sitt årsmöte strax efter
förbundsmötet och bjöd på kaffe med tilltugg åt förbundsmötesdelegaterna.

Styrelsen
Styrelsen sammankom till fyra möten: 20.2.2016 i Helsingfors, 1-2.4.2016 i Helsingfors i samband
med förbundsmötet, 23-24.9.2016 i samband med FSM-Forum 24-25.9.2016 i Vasa, samt
19.11.2016 i Helsingfors.

Arbetsutskottet (AU)
Enligt vedertagen praxis ingår ordförande, vice ordförande, sekreteraren och skattmästaren i AU.
Från och med november 2014 har sekreteraruppgiften delats på två poster: projektsekreteraren
(2016: Christian Lax) och förbundssekreteraren (2016: Peter Floman). Bägge sekreterarna deltar
i AU mötena, där med Christian Lax som sekreterare. AU sammanträdde tre gånger under
verksamhetsåret.

Musiknämnden
Musiknämnden sammanträdde en gång under verksamhetsåret, i samband med FSM-Forum i
Vasa i september.
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Delegationen för Kurt Björkmans fond
Delegationen består av förbundsdirigenten och förbundsordföranden.

Förbundets förråd i Gamlas
Något egentligt kansli finns inte men ett arkiv- och förrådsutrymme finns på adressen
Gamlasvägen 8 E, 00420 Helsingfors. Stödet understöder förbundet med hälften av hyran mot
att få disponera en del av utrymmet för sitt arkiv. Förbundets post dirigeras till projektsekreterare
Christian Lax hemadress.

Förbundets webbsida
Förbundet har en webbsida (http://www.kor.fi/start/) där bl.a. styrelseledamöternas och
funktionärernas mejl- och andra kontaktuppgifter finns utlagda. Webbsidan administrerades under
verksamhetsåret 2016 av Kvartettens redaktör Håkan Wikman.

Verksamheten under året
Mästarsångarveckoslutet i Pargas 16-17.1.2016
Pargas Manskör stod värd för ett lyckat Mästarsångarveckolsut som lockade 32 sångare. Av
dessa deltog 28 i mästarsångarprovet, och hela 24 Mästarsångarmärken med tillhörande diplom
kunde delas ut. Sångpedagog under veckoslutet var Sören Lillkung.

FSM Forum i Vasa 23-24.9.2016
FSM Forum, det tredje i ordningen, anordnades denna gång på WSG:s klubblokal Cantare i Vasa,
ett trivsamt ställe med goda faciliteter och personligt bemötande. Totalt deltog 29 personer: 10
körers ordförande eller/och vice ordförande, 4 dirigenter, 7 FSM-styrelsemedlemmar, 4
musiknämndsmedlemmar, samt 3 gästföreläsare.

Programmet:
På lördagen 23.9.2016 presenterades den nya styrelsen, samt kommande arrangemang i
FSM:s regi: Dirigentkursen i november, Mästarsångarveckoslutet i Borgå i januari 2017 samt
Coro Finlandia VII.
Det nya upplägget för Sångartinget i Vasa presenterades av WSG:s representanter och
diskuterades. Upplägget var väl genomtänkt, fräsht och annorlunda och fick understöd av de
närvarande. Vidareutvecklandet fortsätter. Anmälningar blir aktuella i början av 2017.
Håkan Omars från Kulturfonden gav råd i frågor anknutna till ansökning av understöd från
Kulturfonden.
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FSSMF:s nya verksamhetsledare Henrik Lillhannus presenterade tankarna kring sitt nya uppdrag
med reflexioner bakåt mot Sångfesten i Karleby 2016 samt kommande utveckling inom FSSMF.
Sångfesten i Karleby diskuterades, feedback åt styrelsen gavs för vidarebefordran till FSSMF.
Royaltyaspekter på notdelning på nätet presenterades av Christian Lax. Det framfördes
önskemål om att lägga ut MM:s 250 sångbok på FSM:s hemsidor, men detta har visat sig
resurskrävande, problematiskt och dyrt med tanke på copyright-aspekterna.
Forum befanns igen vara ett bra tillfälle för fria diskussioner mellan ordföranden, dirigenter och
FSM:s administration och ger också en möjlighet att med föredrag och anföranden av såväl
interna som externa föredragshållare informera om aktuella frågor i anslutning till körernas
musikaliska och administrativa verksamhet.
Beslut har fattats om att FSM-Forum skall arrangeras även i fortsättningen, med uppehåll under
2017 på grund av Sångartinget i Vasa i oktober 2017.

Projekt och övrig verksamhet
Coro Finlandia VI:s konsertresa till Mariehamn 18-20.3.2016.
CFVII blir av!
Som avslutning på projektet CFVI företog projektkören i mars en konsertresa avec till Mariehamn.
Beslut har fattats om att en projektkör, Coro Finlandia VII, skall bildas, med målsättningen, att
medlemmarna skall vara mästarsångare. Den tilltänkta turnén år 2018 skall rikta sig till Baltikum,
eventuellt ända till Vitryssland. Projektdragare är Tom Österlund som assisteras av Tomas
Toivonen.

FSM deltog i FSSMF:s Sång- och Musikfest i Karleby 10-12.6.2016
344 av FSM:s 1100 sångare deltog i Sångfesten i Karleby. FSM:s projektkör deltog i tre tillfällen.
Vid öppningsceremonin på fredagen den 10.6.2016, skallade Sångarfanan på Salutorget. På
lördagen deltog FSM i Förbundskonserten i ishallen vars tema löd: Musik för scenen genom tiden.
Konserten dirigerades av musikfestens konstnärlige ledare John Storgårds, som ledde såväl
Wegelius-institutets kammarståkar som den samlade kören bestående av sångare från FSM,
FSK och FSD. De enskilda förbundens körer dirigerades av sina förbundsdirigenter, som
assisterade John Storgårds i närkontakt med sina respektive förbundskörer. Manssångarna
uppförde där verk för manskör av Fedrik Pacius (Jägarkör och Dryckesvisa ur operan Kung Karls
jakt), Carl Nielsen (De Gamles Kor ur kantaten Fynsk Vår), Carl Maria von Weber (Jägarkör ur
operan Die Freischütz), Richard Wagner (Pilgrimskören ur operan Tannhäuser), samt Erik
Bergman (Eteläpohjalainen kansanlaulu, folksången som ingick i Leevi Madetojas opera från
1920-talet, Pohjalaisia, nu i Bergmans arrangemang). Dessutom medverkade manskören i verk
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för blandad kör komponerade av Richard Wagner (Freudig begrüssen wir die edle Halle ur
operan Tannhäuser), Niels W. Gade (Morgensang ur balladen Everskud), Giuseppe Verdi (Va
Pensiero ur operan Nabucco) samt Fredrik Pacius (Hymn, en hyllning till Finland ur operan Kung
Karls jakt). På söndagens huvudfest i ishallen sjöng FSM Cronhamns Bröder, o sluten förbund.
Manskören medverkade dessutom tillsammans med de övriga förbundens körer i Erna Tauros
Slutsång och i Modersmålets sång.
FSM:s medverkan var synlig och hörbar. Enligt omdömen från många håll, bland andra
förbundsdirigenten Henrik Wikström, gjorde FSM en gedigen insats. Sångfesten upplevdes som
en positiv och minnesvärd tilldragelse, där det positiva överskuggade de smärre logistiska
bekymren som sammanhängde med långa avstånd för vissa deltagare såväl till själva festorten
Karleby (Ålänningarna!), till övernattningsställena, som inne i ishallen, där kommunikationen
mellan orkestern och körerna emellanåt upplevdes som svår (det sistnämnda problemet löstes
delvis av att förbundsdirigenterna på sina respektive håll stödde förbundskörerna).
Förberedelserna inför Sång- och Musikfesten i Karleby var en storsatsning för FSM.
Repertoarvalet verkade till en början inte att entusiasmera alla körer och sångare, men under
processens gång lyckades förbundsdirigenten öppna paketet så att gemene sångare blev väldigt
motiverade. Det arrangerades regionvisa övningar i Vasa och i Karis samt en gemensam övning
i Helsingfors i maj, som utmynnade i en jubileumssits på Hotel Royal at Crowne Plaza, för att fira
FSM:s 80-årsjubileum. Tyvärr var deltagandet inte på detta tillfälle det största möjliga, ca 30%
av dem som ingick i den slutliga projektkören slöt upp. Extra övningar ledda av förbundsdirigenten
hölls i Karleby, Närpes och Mariehamn.
Flere av FSM:s medlemskörer uppträdde separat på sångfesten: Akademiska Sångföreningen
och Brahe Djäknar deltog i studentkörskonserten på fredag kväll, Sällskapet MM i nattkonserten
på fredag. Bägge konserterna hölls i Stadskyrkan. Akademen, Gamlakarleby Manskör,
Jakobstads Sångarbröder samt Wasa Sångargille hade var sitt uppträdande under lördagen på
estraden vid Salutorget. På lördagen uppträdde även Manskören Raseborg på den så kallade
Segelscenen, medan Kristinestads Manskör sjöng på stadsbiblioteket.

Dirigentutbildning
Dirigentutbildning i FSM:s regi arrangerades 12-13.11.2016 i MM:s utrymmen i Helsingfors.
Kursen riktade sig främst till medlemskörernas vicedirigenter. Fem vicedirigenter deltog i kursen,
som av samtliga upplevdes som lyckad och givande. Också den så kallade ”kaninkören”
bestående av sångare ur MM:s och Akademens led fick nya infallsvinklar på kommunikationen
mellan dirigent och kör. Denna verksamhet skall fortsätta, förhoppningsvis årligen, eftersom det
finns en klar beställning på skolning för dirigenter.

Sida 8 av 12

Röstcoachning
FSM:s styrelse hade inför förbundets 80:nde verksamhetsår beslutat att inga stora festligheter
skulle anordnas. Däremot ville styrelsen, såsom en 80-årsgåva till medlemskörerna, reservera
penningmedel för röstcoachning som körerna kunde ansöka om mot redovisning. Totalt utnyttjade
9 körer denna möjlighet: Kyrkslätt manskör, Brahe Djäknar, Wasa sångargille, Pargas manskör,
Sällskapet Muntra Musikanter, Akademiska Sångföreningen, Runebergskören BSB, ÅSMA samt
Mariehamnskvartetten.

Initiativ till att aktivera körsången i skolorna
För att trygga återväxten och upprätthålla körsångstraditionen i det finlandssvenska kulturlivet
lade FSM år 2014 fram ett initiativ till FSSMF att aktivera körsången inom de svenskspråkiga
skolorna i landet. Grundtanken var att starta ett projekt för en eller flera personer genom att
kartlägga körsångsverksamheten i de svenska skolorna, utreda behoven för en utveckling av
skolkörsången samt på basen av utredningen skissera upp ett åtgärdsprogram för aktivering av
körsången. FSM hoppas att man inom projektet skulle fästa speciell uppmärksamhet vid att
uppmuntra gossar att sjunga i skolkörerna. Hanna Mannerström anställdes som projektledare för
2015-2016 för gosskörsprojektet och påbörjade kartläggningsarbetet samt med att planera en
workshop för att driva projektet framåt med utökad verksamheten inom skolor och församlingar
samt med att ta fram undervisningsmaterial och repertoarförslag.
Under 2016 bar detta initiativ frukt såtillvida, att två körer visade intresse: Gosskören i Vanda och
Gosskören Örnarna från Grankulla. Gosskören Örnarna har beviljats bidrag av FSM för
röstskolning. Örnarna har även sedermera etablerat ett konkret samarbete med MM:s seniorkör
som inbjudit gosskören till några övningar och till sin julkonsert, samt förbereder samarbete i form
av en gemensam konsert.

Kvartetten
Förbundets tidskrift har även under det gångna året ingått som bilaga i Resonans och körerna
med sina sångare som läsare förefaller vara tillfreds med arrangemanget. Fyra nummer utgavs
under verksamhetsåret och ledarna skrevs av ordförande Hasse Lillkull samt det övriga innehållet
dels av redaktör Håkan Wikman, dels av medlemskörernas rapporterande skribenter och av
förbundsstyrelsens medlemmar. Resonans och Kvartetten som ingår i den upplevs allmänt som
ett utmärkt informationsmedium för körsångarna.
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Samarbete och kontakter
Nordic-Baltic Male Choir Festival anordnades i 12-14. maj 2016
Mötet arrangerades i samband med Karlakorinn Fostbreidurs 100-årsfestligheter i Reykjavik på
Island. FSM representerades officiellt av ordförande Hasse Lillkull. Av förbundets körer deltog
Sällskapet MM samt Akademiska Sångföreningen i festivalen.

Nordisk Sangerforbund
Styrelsen för NSF höll sitt årsmöte 12.5.2016 i Reykjavik i samband med Karlakorinn
Fostbraedurs 100-årsjubileum, som samtidigt samlat Nordic-Baltic Male Choir Festival till Island
för att kröna festligheterna. Ordförande Hasse Lillkull deltog i årsmötet som representant för FSM.

Bildningsförbundets styrelsedagar 8-9.10.2016
Ordförande Hasse Lillkull deltog i skolningsdagarna.

Finlands svenska sång- och musikförbund
Ordförande Hasse Lillkull eller suppleant Gilbert Appelgren deltog i möten och seminarier som
FSSMF anordnade. Förbundsdirigent Henrik Wikström representerar FSM i FSSMF:s
musikutskott.
FSM har under 2016 ingått ett pilotprojektsavtal med FSSMF med avsikt att förenhetliga
medlemsregistren för körerna, förbunden och centralförbundet. Det gamla registerprogram som
FSM använt, Membra, har under året ersatts av ett program som levererats av Webbhuset. Alla
FSM:s körer med undantag av Mariehamnskvartetten är nu anslutna till detta medlemsregister.
Projektkoordinator för FSM har varit Thomas Höglund från WSG.
FSSMF har omdefinierat uppgiften som redaktören för Resonans tidigare hade. Numera
benämnes uppgiften kommunikatör och redaktör för Resonans. Till kommunikatör och redaktör
har FSSMF utsett Robin Sjöstrand (med anknytning till FSM via Brahe Djäknar), som därmed
kommer att vara ansvarig redaktör för Kvartetten som fortfarande ingår i Resonans.
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Suomen Mieskuoroliitto
FSM:s och broderförbundet SMKL:s samarbete med ledningsträffar fortsatte. En ledningsträff
ordnades av FSM. Initiativet till en fortsättning av träffarna ligger nu hos SMKL.

Martin Wegelius-institutet
FSM är konstituerande medlem i MWI och har därför en stadgeenlig uppgift att delta i institutets
årsmöten. Leif Nystén är ordförande i MWI på FSM’s mandat med Gilbert Appelgren som hans
suppleant. Höstmötet hölls den 4.11.2016.

Stödet
Förbundets understödsförening har fortsättningsvis i hög grad stött verksamheten. Kännbara
understöd till några medlemskörer bidrog i stor utsträckning till att olika projekt lyckades bra. Som
ordförande fungerar fortsättningsvis Gilbert Appelgren.

Gosskörsamarbete
Lotta Waenerberg har grundat en gosskör i Grankulla, som kallar sig Örnarna. Kören har etablerat
samarbete med Sällskapet MM:s Seniorkör som numera verkar som Örnarnas fadderkör. FSM
rekommenderar att även andra medlemskörer i regionerna skulle bidraga till att aktivera
gosskörsverksamhet och skapa fadder-förhållanden av samma art som nu fungerar mellan MM
och Örnarna.

Uppvaktningar 2016
Ekenäs manskör fyllde 90 år 19.3.16. Skattmästare Rabbe Johansson framförde FSM:s hyllning
vid jubiléet.
Finlands Svenska Körförbund firade den 5.11.2016 25-årsjubileum. Ordförande Hasse Lillkull
och projektsekreteraren Christian Lax överräckte FSM:s gåva jämte en av CL skriven
hyllningsdikt.
FSM uppvaktade Terjärvs Manskör på dess 40-års-jubileum den 12.11.2016. Fredrik Höglund
framförde förbundets hyllning till jubilaren.
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Utmärkelser
Hederstecknet - Inget hederstecken utdelades 2016.
Hedersdirigent - Ingen hedersdirigent valdes år 2016.
Hedersmedlem - Ingen hedersmedlem valdes år 2016.
Miniatyrfanan
Ulf-Magnus Stenbock

Sällskapet MM. Har sedermera återlämnats.

Förtjänstmärket
Carl Westman
Jan-Erik Haglund
Hasse Lillkull
Henrik Wikström

Jakobstads Sångarbröder
Jakobstads Sångarbröder
Ordförande FSM
Förbundsdirigent FSM

Förbundsmärket
Pehr-Erik Malmberg
Stig Nyholm
Leif Liljekvist
Hans Nyman
Håkan Nyman
Håkan Sandberg
Torsten Sandelin
Anders Stennabba
Allan Virtanen
Håkan Wikman

Ekenäs Manskör
Ekenäs Manskör
Jakobstads Sångarbröder
Jakobstads Sångarbröder
Jakobstads Sångarbröder
Jakobstads Sångarbröder
Jakobstads Sångarbröder
Jakobstads Sångarbröder
Jakobstads Sångarbröder
FSSMF

Mästarmärket
Förbundet organiserade 16-17.1.2016 ett mästarsångarveckoslut i Pargas. Under veckoslutet
deltog 32 sångare i sångskolning ledd av Sören Lillkung och övningar i grupper ledda av
förbundsdirigenten Henrik Wikström och Sören Lillkung. På lördagen ordnades en välklingande
sits där deltagarna också fick öva mästarmärkessångerna. Följande 28 sångare tilldelades
mästarsångarmärket:
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Christian Sandström
Bo Belfrage
Mathias Thylin
Anders Pohjola
Simon Djupsjöbacka
Rikhard Dahlström
Andreas Söderholm
Robin Sjöstrand
Fredrik Bärg
Zacharias Aarnio
Jan C. Westerlund
Bengt Rosenqvist
Henry Ljungqvist
Timo Karvinen
Fredrik Höglund
Tryggve Forssell
Tom Österlund
Kurt-Erik Långbacka
Stefan Westerbladh
Peik Jansson
Peter Floman
Peter Backman
Dennis Holmlund
Leif Bergström

Kyrkslätts Manskör
Sällskapet Muntra Musikanter
Akademiska Sångföreningen
Akademiska Sångföreningen
Akademiska Sångföreningen
Akademiska Sångföreningen
Brahe Djäknar & ÅSMA
Brahe Djäknar
Brahe Djäknar & ÅSMA
Brahe Djäknar
Sällskapet Muntra Musikanter
Sällskapet Muntra Musikanter
Sällskapet Muntra Musikanter
Sällskapet Muntra Musikanter
Kronoby Manskör, FSM
ÅSMA
Pargas Manskör, FSM
Pargas Manskör
Runebergskören BSB
Runebergskören BSB
Runebergskören BSB
Runebergskören BSB
Sällskapet Muntra Musikanter
Sällskapet Muntra Musikanter

Ekonomi och bokslut
Förbundet har under året erhållit finansiella understöd av undervisningsministeriet via FSSMF
samt direkt av Svenska Kulturfonden, Finska Folkskolans Vänner och av Stödet samt av en del
andra bidragsgivare, vilka alla noteras med största tacksamhet.
Förbundets ekonomi och finanser redovisas närmare i bokslutet för år 2016, som innehåller
resultat- och balansräkningar, bokslutsnoter, balansjämförelser samt revisionsberättelsen.

Avslutningsvis
Finlands svenska manssångarförbund vill tillsammans med sina medlemskörer rikta sitt varmaste
tack till alla goda vänner och understödjare av den svenska manskörssången i Finland för ett
utmärkt samarbete!
TACK!
Mars 2017
Styrelsen

