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1.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet.
Beslutades att:
• Justera dagens agenda för att gå igenom de viktigaste frågorna inför
föreningskonferensen och ta upp de övriga punkterna på kommande styrelsemöte
den 2 december.

2.

Val av justerare, adjungeringar
Beslutades att:
• Välja Martin Söderberg att justera dagens protokoll.

3.

Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU
Noterades att FS- och VU-protokoll är justerade och utlagda på www.saff.se.

4.g. TU
JD föredrog och kommenterade de inkomna TB-förslagen till representantskapsmötet och
hänvisade till utsänd fil med sammanställning av förslagen. Dessa diskuterades. Styrelsen
tackade JD för ett utmärkt arbete med förslagen.
Beslutades att:
• JD uppdaterar ändringsförslagen enligt styrelsens synpunkter.
Föreningskonferensen
FH hänvisade till utsänt förslag som kommenterades och fastställdes. Styrelsemöte börjar
den 2 december kl 17-19, middag kl 20.00, lördag kl 9-12 fortsatt styrelsemöte.
4.b.Kansli och personal
FH rapporterade om kansliet och återrapporterade om uppdraget som HR och FH hade
om föreningsutvecklingstjänsten och som kommer att erbjudas Tobias Stenström.
Arbetsbeskrivning: utvecklingsplanen och kontakter med föreningar, kommuner etc.
Flaggens TB
AÖ informerade om aktuellt läge för flaggens TB.
Beslutades att:
• Be Markus Agebrink att föredra de viktigaste ändringarna på kommande möte.
Antidoping
ON informerade att vi sedan några månader tillbaka har haft spelare i en randomiserad
testpool. Dessa spelare ska vistelserapportera 1h/dygn varje dag för att eventuella
dopingtest ska kunna utföras under dessa tider. Testpoolen ligger under WADAs och
administreras av Sportaccord som blev kontrakterade av IFAF2 att sköta detta. Sportaccord
är ett internationellt förbund med flertalet medlemmar. Bland annat IFAF, som blev
medlemmar 2005.
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https://www.sportaccord.com/
Det har höjts röster kring detta då det är IFAF 2 som har initierat samarbetet med WADA
och på det sättet blir en del av vår kontakt mot WADA. MG och MS kompletterade
informationen. ON informerade vidare att kontakt har tagits med RF:s antidopingavdelning
(Anders Rådström) och vi avvaktar mer information från RF om hur vi ska agera.
Frågorna kring medverkande under dessa former diskuterades. Det står helt klart att vi
måste fortsätta med vistelserapporteringen framöver, oavsett vårt ställningstagande till
IFAF2, om vi inte vill få spelare avstängda av WADA.
Ett alternativ till att gå via Sportaccord är att gå via RF.
Ett annat är att vi själva administrerar vistelserapporteringen mot WADA.
Beslutades att:
• Vi fortsätter tillsvidare att vistelserapportera enligt nuvarande rutiner.
6.a.RIG
MG informerade om aktuellt läge mellan RIG/NIU och föreningar samt om problematik
mellan organisationerna. MH kommenterade de olika verksamheterna och om vilka krav
som ställs på dessa organisationer. Infrastruktur, ansvarsområden måste komma på plats.
Arbetet med avtalen pågår och vi måste få alla organisationer att arbeta ihop. RIG ligger
ansvarsmässigt under landslagsverksamheten och en fortlöpande kommunikation är viktig.
Frågan diskuterades. FH kommenterade och berättade om bakgrundsproblematik och hur
gå vidare med bl a förbättrad kommunikation.
Beslutades att:
• MH får i uppdrag att göra en probleminventering och också prata med föreningarna
om varför och vad som är kärnan i problemen mellan föreningen kontra skolan.
• HR arbetar vidare med avtal tillsammans med MH då det är viktigt med våra avtal
och strategi framöver.
NIU-ansökningar strömmar in. Många har sökt till RIG, nu är ansökningstiden stängd. MH
återkommer med mer info till nästa möte.
Coach-utskottet
FH informerade om uppdraget: att utveckla code of conduct, uppförande etik och moral,
agera som remissinstans när det gäller utbildning, serieupplägg, förändring av regler och
bestämmelser m m. Mer långsiktigt: utveckla egna utbildningar, agera som organ för
svenska coacher samt även verka som remissinstans. Sammansättningen i utskottet
diskuterades och förslaget var en person från varje SDF plus ordförande och en som utses
av FS.
Beslutades att:
• Införa ett coach-utskott.
Beslutades att:
• Ajournera mötet till den 2 december kl 17.00.
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Mötet återupptas den 2 december.
4. Rapporter från RF, andra förbund och kansli
a) FH rapporterade från RF och andra förbund
• Riksidrottsforum har varit den 9-11 november i Falun. För fullständigt schema och
arbetsmaterial se: http://www.svenskidrott.se/Arbetsrum/Riksidrottsforum/
FH rapporterade från RIF och delade ut RF:s arbetsbok om Strategi 2025 och
SAFF bör påbörja ett liknande arbete. Han berättade även om att diskussion pågår
om E-sport ska bli en del av RF
http://www.rf.se/Allanyheter/2016/kommere-sportblimedlemirf/
Extra RF- och SISU-stämma hölls i samband med RIF i Falun
• SF-dialog som MG och FH deltog på den 17 november, handlade om jämställdhet
etc
• RF:s ordförande Björn Eriksson om framtidens idrott:
http://www.rf.se/Allanyheter/2016/kronikabjornerikssonomframtidensidrott/
• SM-veckan 2017 i Borås – Flaggfotbollen deltar
• Informerades kring valen till RIM 2017.
Styrelsen uppmanades tidigare att inkomma med förslag på personer där vi har
möjlighet att nominera personer. Inget har inkommit och vi avför frågan från
agendan.
Kalender för RF-träffar under 2017
• Vårens SF-dialoger
o 15 mars 13.30-16.30, 17.00-20.00 – Idrottens Hus
o 16 mars 17.00-20.00, Idrottens Hus
o 23 mars 13.00-16.00, Göteborg
• Riksidrottsmöte - 19-21 maj, Karlstad
• GS och distriktchefsträff – 4-5 oktober, Bosön
• Höstens SF-dialoger
o 15 november, 13.30-16.30, 17.00-20.00 Idrottens Hus
o 16 november, 13.30-16.30, Idrottens Hus
o 22 november, 13.00-16.00, Göteborg
b) Kansli och personal
• FH meddelade att Tobias Stenström är anställd t v som föreningsutvecklare.
TS hälsades välkommen och presenterade sig och styrelsen gjorde detsamma.
• MoG och FH är på utbildning 7 december. Kansliet kommer att ha julstängt
den 23:e och mellandagarna, öppnar åter den 2 januari. FH arbetar sista dag
innan föräldraledighet den 7:e januari.
• Ny förening: Lund Towers hälsades välkommen!
• 4.296 stycken licenser är lösta 2016, en ökning sedan föregående år med 168
licenser. Den största ökningen har skett för dam- och pee-wee.
• Mattias Cedergren vill göra sin yrkespraktik på SAFF mellan den 13 mars-26
maj. FH har kontakt med honom. Mattias går just nu en utbildning som heter
Project Manager – Meeting and events. FH har meddelat Mattias att det inte är
intressant för 2017 men däremot för 2018, kontakten bibehålls.
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•
•

•
•

Statistik för spelarlicenser och tränarlicenser presenterades för styrelsen
gällande 2016.
Emil Ljung och Kaj Söderman, två fysioterapeutstudenter från Uppsala, har
börjat skriva sin C-uppsats om hjärnskakningar inom amerikansk fotboll. FH
bistår med information.
Limhamn kommer ingå i en studie under 2017 tillsammans med ett företag
som har tagit fram en mössa som kyler huvudet vid hjärnskakning.
Emil Gunnberg Querat som går sista året på tränarprogrammet på GIH har
inlett sitt C-uppsatsskivande tillsammans med Leo Billgren och ett antal
quarterbacks. Han ska skriva om Heart Rate Variability (HRV) i förhållande
till prestation.
MoG har representerat SAFF på Idrottens Finansdag som hölls på Swedbank
den 27 oktober. En intressant dag med Swedbank och flera föreläsare.
Dokumentation från dagen finns att tillgå vid önskemål.
Planering inför årsmötet presenterades.

Beslutades att:
• Utse en stadgekommitté vars uppgift är att se över stadgarna samt förbereda
propositioner till årsmötet. I kommittén ingår MoG (ansvarig), HH och PM.
Medskick är att avvakta större förändringar till nästa år men se över de
befintliga så de är förståeliga.
c)

Idrottslyftet
• MoG har deltagit på tre stycken handläggarträffar som RF inbjudit till under
hösten. MoG deltog på den årliga återkommande stora träffen den 29-30
november på Scandic Tower i Kista, ca 140 personer var anmälda. Några
programpunkter var:
o Slututvärdering av IL-satsningen 2013-2015
o Speeddating med DF (Vi träffade Skåne, Stockholm, Örebro, Göteborg och
Uppland)
o Hur vi och distrikt kommer att arbeta med IL 2017-2019
o Information om anläggningsstödet
o Hur vi ska följa upp och utvärdera vårt arbete med IL
• Vi har fortfarande IL-medel kvar att söka. I dagsläget 64.000 kronor kvar att
fördela. Påminnelse har sänts ut till de klubbar som ej har ansökt om
materialbidrag. Några föreningar har därefter sökt materialbidrag och några har
ansökt om satsning på flick/damverksamhet. Anmälningstiden har förlängts för
ansökan till de 20 november när det gäller Easy Football, övriga ansökningar är
det möjligt att ansöka om t o m den 20 december.
• Sammanställning av alla ansökningar finns att läsa i ”Rapport till styrelsen IL”.
• Vår utvecklingsplan har godkänts av RF.
• DIF har ansökt om HBTQ-satsning i år
• FH presenterade planerna för konferensen. Ca 100 personer är anmälda till
konferensen.
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d) Internationellt
• MS och TA deltog i det mötet som flera neutrala länder kallade till i Rom den 26:e
oktober. Enligt VU beslut får Carlstad inte anmäla sig till BIG 6 turnering då
turneringen inte är sanktionerad av IFAF. MS föredrog muntligt om mötet i Rom
förra helgen om IFAF Europa. MS och TA deltog på mötet. 12 länder närvarade.
12 december hålls ett nytt möte med pressrelease om ”European Open”. TA
kompletterade rapporten
• MS deltog i det Nordiska mötet
• Nordiska länderna är överens om att ha en samsyn i de internationella ärenden. De
internationella mästerskapen diskuterades. Vi är anmälda till det JEM som
utannonserades tidigt under 2016, före IFAF 2:s kongress i Paris.”
• FH informerade om möte idag med RF:s GS och jurist för att informera om det
internationella läget. Ordföranden tackade för allt arbete i ärendena med de
internationella frågorna.
e)

Utbildningsadministration
• AFG har hållits i Tyresö med 18 deltagare på plats. Andreas Ehrenreich var
kursledare. Ytterligare en AFG i Arlanda hölls den 17 november.
• Två stycken AFG sker i Göteborg och Lidköping i december med Joakim Dahlin
som kursledare. I södra Sverige planeras också en AFG i december.

f) DU: JB informerade.
• Full fart på planering och framtagning av materialet till utbildning 2017.
• Planering för föreningsnära utbildningar pågår.
• Planering för domarskolorna pågår.
• Svenska regelboken 2017 är inte översatt som följd av att IFAF Regelboken 2017
inte är klar. Målet är att det ska vara klart till årsskiftet.
• IFAF Domarmanualen kommer nog inte vara klar i tid att användas 2017.
• Rekryteringsprojektet påbörjat.
Flaggfotboll
Markus Agebrink hälsades välkommen och informerade om TB för flaggfotboll. 2014
togs beslutet att flaggfotboll skulle ha eget TB. Diskuterades representation för olika
klubbar, ålder, domare, personliga avgifter, 200 kr som det är i dag för seniorer och
100 kr för juniorer, i övrigt detsamma som för tacklingsfotbollen.
Beslutades att:
• Godkänna Flagg-TB med tillägget att ta med korrelerande ändringar fram till
den 31 december.
g) Kommunikation, extern och intern
FH kommenterade informationsläget. Skribenterna Thomas Westling och Thomas Björn
har båda besökt RIG för intervjuer och medieutbildning.
Flera artiklar har producerats på amerikanskfotboll.com, vi försöker täcka in olika
områden.
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FH, MG och Thomas Björn har börjat diskutera hur vi ska arbeta med detta under 2017 då
avtalet löper ut runt jul.
Vi börjar med Sportpress på fotboll.com-sidan med alla våra serier. Landskamper, livestatistik på hemsidan, lägger in event-länkar, inklusive ny grafik.
5. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
a) Ekonomi
HR rapporterade om pågående arbete med budget, alla ansvariga får rapport över årets
utfall och återkomma om vilka tankar ni har för kommande aktiviteter. Prognos kommer
nästa vecka. Landslagsverksamheten och ungdomsverksamheten kommer att kosta mer.
HR och MH var på möte med RF om RIG-verksamheten. Mål för verksamheten och
styrning har inte varit så tydlig, det är en komplex situation. Info om avtalen presenterades
och diskuterades. Pengar från RF och kommunen skjuter till pengar och vi måste vara
överens om hur pengarna ska användas till. MH kommenterade avtalsförslaget. MH och
HR har möte den 15 december med kommunen.
6. Uppföljning av verksamheten
a) Landslag, RIG och NIU
TA rapporterade från landslagsverksamheten och hänvisade till utsänt dokument och
protokoll från senaste LL-kommittémötet. Rapporten godkändes.
Diskuterades att LLK önskar att dispens ej ges till U16 för att spela U19, säsongen blir
lång och för många matcher för ungdomarna. Att ungdomsspelare får spela ett begränsat
antal matcher diskuterades också som en lösning. Problematiken med detta diskuterades,
beslöts att diskutera frågan på representantskapsmötet. ON påpekar den fysiska
problematiken i frågan om t ex hjärnskakningar och att vi bör även involvera medicinska
kommittén.
b) Nationella serier och turneringar
MS rapporterade om verksamheten. Ett konkret förslag från TV4 har inkommit och de
önskar helst ta produktionen själva. Det innebär ökade kostnader för oss. Vi fortsätter
planering.
SAFE har haft 14 möten under säsongen, bra närvaro på möten och bra forum, rapporterar
MS.
AW informerade om streaming av matcher via nätet som t ex Hockeyförbundet använder,
PM kompletterade informationen.
Beslutades att:
• SM-finalen för damer och herrar ska arrangeras av SAFF på Stadion.
JD, serieindelning presenteras imorgon. Diskuterades de långa avstånden i Norrland för att
delta i seriespel och över riktat resebidrag för serier. Undersökning av problematiken.
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c)

Antidoping
Se tidigare i protokollet. ON kompletterade rapporten med att berätta om tester i
skolmiljö.
Beslutades att:
• Be TS se över frågan om skrivning på licensdokumentet när det gäller
antidoping

d) Utbildning
MH rapporterade muntligen.
c) Jämställdhet, integration och mångfald
HH informerade om JIM-kommitténs arbetsmöte som hållits med spelare och fler som vill
engagera sig inom jämställdhet, integration och mångfaldsfrågor på förbundsnivå, se även
utsänt dokument. HH föreslår att JIM-kommittén ser över demokratifrågan inom SAFF och
lämnar förslag till hur SAFF ska jobba med detta. Diskuterades om detta bör inlemmas i
vår strategi, en större del av helheten.
Beslutades att:
• Lyfta in frågan i kommande strategiarbete.
Hbtq-handlingsplan SAFF
HH gick igenom utsänd handlingsplan. Diskuterades ingående. Planen är mycket seriöst
utarbetad och fantastiskt bra gjort. JIM-gruppen tar med sig synpunkter till nästa möte och
återkommer till kommande möte md att tydliggöra de strategiska stegen.
d) Evenemang
• Uppsala arrangerade U19-finalen herrar på Österängen i Uppsala den 9 oktober.
Matchen blev en rysare som Uppsala avgjorde i slutminuten inför en mycket nöjd
publik. Väl godkänt till arrangören.
• Arlanda arrangerade ULU-landskampen i Märsta den 29 oktober. Det svenska laget
vann kampen mot Finland. Väl godkänt även här till arrangören.
• PM presenterade förslag till Superbowl-aktivitet 5 februari 2017 i Epicenter. Det kan
bli ett återkommande event. Ca 300 personer får plats.
7. Uppföljning av projekt
a) Mål 2025, inklusive distrikt
Ingen rapport förelåg.
b) HBTQ-certifiering
HH lämnade en kort status och en beskrivning av aktiviteter genomförda sedan föregående
styrelsemöte.
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• Tre av fyra utbildningstillfällen är genomförda. Vi har identifierat tre
utvecklingsområden som vi kommer att arbeta vidare med vid det fjärde tillfället;
Ledarskap, Representation och Kommunikation. På det fjärde utbildningstillfället
kommer vi även att diskutera var vi som förbund vill vara på ett övergripande plan
gällande mål vi vill uppfylla med HBTQ år 2025, 2020 och 2018.
• Det kommer att vara en certifieringsceremoni tillsammans med Sofia B Karlsson under
föreningskonferensen söndag den 4/12. Vi kommer att bjuda in media och eventuellt
även en extern föreläsare för att lyfta HBTQ-frågan ytterligare en nivå.
• Varken Jönköpings Spartans eller STU har inkommit med en officiell förfrågan för att
genomföra gratis HBTQ-utbildning med start i höst/vinter. Däremot har Djurgårdens IF
inkommit med en förfrågan. Planering sker just nu i föreningen.
• Ett första möte med RFSL för att planera utbildningar till våra medlemsföreningar under
2017 har genomförts.
Läs mer här; http://www.saff.se/Nyheter/nyheterfransaff/komigangmedhbtq-utbildning/
Läs mer här; http://www.saff.se/Nyheter/nyheterfransaff/komigangmedhbtq-utbildning/
c) Easy Football
ON informerade om aktuellt läge. Få klubbar har visat intresse hittills. Många frågor
uppstår, vem arrangerar.
• Upplands-Bro Broncos kommer under 2017 starta upp ett seniorlag för spel i easy
football. De har tagit kontakt med SAFF gällande frågor kring seriespel och verkar
ha ett bra underlag med spelare i dagsläget. ON och FH följer upp satsningen.
• Norrköping har arrangerat tävling,
• Easy Football kommer SAFF att arbeta med nästa år. TS kommer att hjälpa
föreningarna i arbetet och förmodligen kommer turneringarna skjuta fart.
d) Friday Night Football
Granskningsgruppen 2017 bör bestå av:
o 2 SAFF FS medlemmar
o 1-2 Media (med erfarenhet av TV produktioner
o TB expert, inte involverad i någon förening
• Matchdelegater
Matchdelegaterna 2017 bör vara schemalagda enligt samma modell ”Domarschema”
som DU förvaltar. Det vore bra om SAFF FS och DU samarbetar med detta.
2016 blev bra med MDs men det upplevdes som att schemat kunde läggas lite tidigare
för att tidigare knyta upp de individer som skulle vara MDs.
Strategi 2025
FH rekapitulerade frågan om vårt kommande strategiarbete, många SF har redan gjort detta.
Han hänvisade till RF:s arbetsbok om strategiarbete, här ingår fem delar, livslångt lärande,
värdegrund, idrott i förening, Idrotten gör Sverige starkare. Mycket material finns i vår
utvecklingsplan, t ex hur vi kan stärka våra föreningar, var vill vi vara 2025. Det finns många
spännande frågor och arbetet måste starta. IL-gruppen tar sig igenom material och komma
tillbaka under januari med inspiration för vidare arbete.
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Beslutades att:
• Utse en grupp bestående av PM (ansvarig), HH, FH och MoG tar fram en tidsplan till
januarimötet om strategiarbetet.
8. Övriga frågor, kalender samt nästa möte
MH informerade att vi bör ta ett styrelsebeslut avseende nya utbildningar och ny
utbildningsstege som ska implementeras under 2018. Vi kommer att påbörja nya
utbildningar under 2017. JD kommenterade att utbildningskraven för licenser årligen
fastställs av FS. Vi återkommer om detta vid söndagens möte.
• Föreningskonferens med styrelsemöte
2-4 dec
• Styrelsemöte
14 jan
• Super Bowl
5 feb
• Styrelsemöte
18 feb
• Förbundsmöte SAFF
18 mars 2017
MoG informerade om tidsplan för revisionsarbete och revisorsgranskning.

Beslutades att:
• Underlag till verksamhetsberättelsen önskas till den 9 januari och att MoG sänder ut till
berörda vilka som förväntas inkomma med underlag.
• Ajournera mötet till den 4 december.
Mötet öppnades på nytt av MS då MG ej närvarade.
9. Övriga frågor
Seriespel
JD föredrog förslag till seriespel för SS, Div 1 herrar, Div 1 damer, U19, U17 och U15.
För U19 föreslås att beslut ska tas senast den 15 januari angående serieupplägg.

Beslutades att:
• Bekräfta TU:s förslag på serieindelning för Superserien, Div 1 dam och herr samt
U17- och U15-serien
Anmälda lag:
• Carlstad Crusaders, Limhamn Griffins, Stockholm Mean Machines, STU Northside
Bulls, Tyresö Royal Crowns, Uppsala 86ers, Örebro Black Knights.
I Div1 Herr föreslår TU rak serie med 7 lag i varje serie, plus ett slutspel där två lag från
vardera av serie deltar i ett sexlagsslutspel.
Anmälda lag:
Division 1 Herr
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Västra
• Carlstad Crusaders, Jönköping Spartans, Karlskoga Wolves, Lidköping Lakers,
Norrköping Panthers, Skövde Dukes, Örebro Black Knights (B)
• Östra Arlanda Jets, Djurgården IF AFF, Luleå Eskimos, STU Northside Bulls (B),
Telge Truckers, Upplands-Bro Broncos, Västerås Roedeers
Södra
• Borås Rhinos, Göteborg Marvels, Halmstad Eagles, Helsingborg Jaguars,
Hässleholm Hurricanes, Kristianstad Predators, Ystad Rockets
Raka serier med enkelmöten inklusive slutspel för de två högst placerade lagen i varje
grupp
Division 1 Dam
• Arlanda Jets, Borås Rhinos, Carlstad Crusaders, Göteborg Marvels, Jönköping
Spartans, Limhamn Griffins, Stockholm Mean Machines, Västerås Roedeers,
Örebro Black Knights
Rak serie med enkelmöte, fyra lag till slutspel.
U 17
Västra
• Carlstad Crusaders, Göteborg Marvels, Karlskoga Wolves, Skövde Dukes, Örebro
Black Knights
Östra
• Norrköping Panthers, Stockholm Mean Machines, Tyresö Royal Crowns, Täby
Flyers, Västerås Roedeers
Södra
• Helsingborg Jaguars, Kristianstad Predators, Limhamn Griffins, Lund Vikings,
Ystad Rockets
Norra
• Arlanda Jets, Gefle Red Devils, Sollentuna Stars, Solna Chiefs, Upplands-Bro
Broncos, Uppsala 86ers
Spelas med dubbelmöten i alla serier.
I U15 föreslår TU dubbelmöten.
Västra
• Carlstad Crusaders, Karlskoga Wolves, Norrköping Panthers, Skövde Dukes,
Örebro Black Knights
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Östra
• Sollentuna Stars, Stockholm Mean Machines, Tyresö Royal Crowns, Täby Flyers,
Västerås Roedeers
Södra
• Göteborg Marvels, Helsingborg Jaguars, Kristianstad Predators, Limhamn Griffins,
Lund Vikings
Norra
• Arlanda Jets, Gefle Red Devils, Solna Chiefs, Upplands-Bro Broncos, Uppsala
86ers, Wäsby Warriors
Spelas med dubbelmöten i alla grupper.
Beslutades att:
•

•

Anta ny utbildningsstege för coachutbildningen för att erhålla coachlicens fr o m
2018. Följande utbildningar kommer att gälla:
Upp till U17: Coachutbildning ”Träning”
U19 och uppåt: Coachutbildning ”Tävling”
För utländska tränare: amerikansk fotboll i Sverige
FH, HR och JB fick i uppdrag att förhandla fram att SAFF får äganderätten för
IREFs databas så inte den samlade datan där går förlorad om det skulle bli några
problem med den nuvarande ägaren.

Nästa möte hålls den 14 januari 2017. Tid och plats meddelas senare.
10.Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media.
11.Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade samtliga deltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Monica Gårdström
Justeras:

Justeras:

Mikael Gustafson
Ordförande

Martin Söderberg
Ledamot
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