














STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 2018 

Tillhörighet: Gävle Rockin Rollin Bugg & Swing Club är medlem i Svenska Dansportförbundet 
(DSF) och därigenom anslutna till Riksidrottsförbundet (RF), samt Mittnorrlands 
Danssportförbund (MNDSF). Föreningen är ansluten till studieförbundet SISU. 

Målsättning: Föreningen skall huvudsakligen bedriva danssport: 
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet 
med "ldrottsrörelsens verksamhetside " 
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. 

Styrelse: Mikael Karlström, ordförande 
Erik Engel, vice ordförande ,  
Lars Borbos, sekreterare  
Rickard Centren, kassör 
Dharmanna Helander-Wigh, ledamot 
Hanna Karlsson , ledamot 
Anette Edström, ledamot 

Ersättare: Simon Hellström, 1:e ersättare 
Leif Andersson, 2:e ersättare  

Valberedning: Anna-Karin Boman , sammankallande 
Leif Carlsson 

Revisorer: Ordinarie: Johan Schelin 
Extern revisionsbyrå, Aktiv Revision, (Mats Svedberg) 

Medlemmar Antalet medlemmar i klubben 31/12 2018 var 794 st. 

Avgifter Medlemsavgiften har varit 300 kr/år för vuxna och 150 kr för barn, ungdomar och 
studerande under 18 år. 

Styrelsens aktiviteter 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt ungefär en gång per månad med undantag för 
semesterperioden, och har t.o.m. februari 2019 hållit 11 protokollförda möten, med ett sista planeringsmöte 
inför årsmötet bestämt till tisdag 5/3 2019. 

Styrelsen har under året arbetat enligt förra årsmötets tagna verksamhetsplan. Samarbetet med SISU innebär 
att vissa av våra danskurser har klassificerats som medlemsutbildningar. 

Styrelsen har under 2018 genomgått utbildning i föreningskunskap (Målstegen) via SISU, vilket kommer 
fortskrida i liknande former under 2019.  
Ett resultat av denna genomförda utbildningsinsats är ett påvisat behov av revision av föreningens 
stadgar. Förslag till revidering har aviserats till årsmötet. 

Styrelsen har varit delaktig i konferenser med övriga kommittéer och funktionärer och har kontinuerligt 
dialog och återkoppling mot föreningens alla verksamhetsutövare genom kontaktpersoner i styrelsen. 
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Ett arbetsutskott (AU) bestående av: Ordförande, vice ordförande och Anette Edström har under 
verksamhetsåret haft uppdraget att förbereda ärenden inför sammanträden och möten i de fall detta synes 
nödvändigt.  
I arbetet med SM-förberedelser har styrelsen även varit (och är) delaktig tillsammans med de kommittéer 
som utför det verkliga “grovjobbet”.. 
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Kurskommittén Verksamhetsberättelse 2018 

Kurskommittén består i dagsläget av: Dharmanna Helander Wigh, Linda Carlsson, Inger 
Lindström, Jan Lindström och Mikael Karlström, (Eliza Lindén) 
Vi har regelbunden kontakt för att sköta våra åtaganden så bra som möjligt. Vi har träffats 
vid flertal tillfällen under året, då vi skapat kurser i systemet dans.se, i anslutning till första 
antagningarna och runt kursernas start, då det är extra mycket att sköta.  
Inger och Jan svarar och sköter mailen kontinuerligt. Dharmanna sköter bokning av lokalen 
samt kontakt med styrelse. 
Vi har även kontakt med Anette, Instruktörskommittén, för att få till alla bitar så bra som 
möjligt för alla. 
Vi har deltagit i utbildning med Cogwork, och i samband med det så hade vi konferens med 
event. 
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Trivselkommitténs Verksamhetsberättelse 2018 

  

Det har under våren anordnats socialdans varje torsdag,  vid avslutningen på våren 
anordnades det grillning 

Under hösten har det anordnats socialdans varje fredag som kallades Mysfredag. 

På Mysfredagar har det innefattat Bugg, foxtrot, Lindy hop, west coast swing,  

Det anordnades en extra Fox kväll i lilla salen. 

 

Det anordnades extra festligt när det var invigning av våra nyrenoverade lokaler då bjöds det 
på tilltugg. 

  

Medlemsfest anordnades på Estraden med trerätters middag samt dans till P-H:s 

  

Alla hjärtans dag uppmärksammades med ost och kex. 

Avslutning på höstens danskurser bjöds det på kaffe, bullar 

 Avslutningen på höstens fredagsmys bjöds det på skinksmörgås samt glögg och 
pepparkakor. 

  

Kommittén har haft regelbundna träffar för uppföljning under året. 

  

Micke Holmgren, (Erika Schröder fram till hösten -18), Mikael Hast, Virve Norrback 
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Verksamhetsberättelse Instruktörskommittén 2018 

 
 
 
Vi vill börja med att säga välkommen till våra nya instruktörer på wcs och samtidigt tacka 
alla instruktörer för ännu ett år av er tid och engagemang för våra dansare.  
 
Vad gäller utbildning så har det återigen varit svårt att få till klk utbildningar, men nu vet vi 
att de finns inplanerade får våren 2019.  
 
Vi har haft fortsatt tät kontakt med kurskommittén, vilket underlättat arbetet, då många 
frågor som vi arbetar med är beroende av varandra. 
Vid kursstarten så hade vi en ledarträff där vi samtalade om det praktiska, välkomnade 
nya ledare samt avslutade med lite smörgåstårta.  
Vi anordnade en ”hemlig resa” för alla instruktörer för att visa uppskattning och detta året 
så var vädrets makter med oss. Vi spelade först frisbeegolf, därefter relaxen på badhuset i 
Sandviken och sedan så avslutade vi med mat och dans på en restaurang.  
Årets konferens gick av stapeln i januari och destinationen var Stockholm. Vi kombinerade 
bra grupparbeten med nöje på Golden hits tillsammans med styrelse samt representanter 
från de olika kommittéerna.  
I slutet av året så var instruktörerna inbjuden till att delta på Vintergalan och alla 
instruktörer fick även en vinterjacka och biobiljett som tack för året som gått.  
Arbetet med att rekrytera nya instruktörer fortsätter enligt rekryteringsplanen.  
 
 
 
Utbildningar under året:  
 
KLK 11 april  
  
 
Ledarutbildning WCS  
Jenny Nokbin 
Joachim Sköld 
 
WCS Basic sep Motala 
Leif Karlsson 
Susanne Karlsson 
Pontus Henriksson 
 
 
Vi vill tacka för det här året och ser fram emot nästa år med mer utbildning, flera nya 
dansare och samma glöd hos instruktörerna!  
 
Tack! 
Anette Edström, Jenny Nokbin 
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Verksamhetsberättelse för Tävlingsarrangörskommittén verksamhetsåret 2018. 

Tävlingsarrangörskommittén har under året haft många möten för att genomföra verksamheten. 
Styrgruppen bestod i början av året av 7 personer, men är i nuläget 5 personer stark. 

Tävlingsarrangörskommittén har arrangerat följande tävlingar i klubbens namn: 

Medlemstävling arrangerades under våren med stort deltagande. Medlämstävling är för de som vill 
prova på att tävla men som inte har tävlingslicens. 

Planeringen för Bockrocken pågick under stor del av våren, och tog ordentlig fart under tidiga hösten. 
Bockrocken R och GP genomfördes i september. Arrangemanget har fått stort beröm från andra 
klubbar i och utanför Sverige. Under den perioden startades också planeringen för det SM vår klubb 
står som värd för under 2019.  

Till december planerades och genomfördes den traditionsbundna Jack n’ Jill tävlingen. Tävlingen hölls 
i vår egen lokal. Vi hade alla klubben discipliner representerade i den tävlingen, och det var 
rekordstort deltagande. 

Vi hade också en fest för de som varit funktionärer på Bockrocken. Denna var mycket uppskattad. Vi 
vill även passa på att åter tacka alla som ställt upp och gjort de olika de olika arrangemangen möjliga. 
TACK! 

 

Erik Engel, Annika Löfquist, Tävlingsorganisatör GRRC. 
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Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2018 
 

Tävlingskommittén 

Under året har tävlingskommittén haft 6st aktiva deltagare som tillsammans representerar 
föreningens samtliga tävlingsdiscipliner. 

Tävlingskommittén har under året haft regelbundna möten för att planera tävlings- och 
träningsaktiviteter samt diskutera frågor som inkommit från föreningens tävlande eller från andra 
verksamhetsområden. 

Tävlingsverksamhet 

Tävlingsverksamheten fortsätter att växa stadig. Föreningens har under året haft 112 st licensierade 
tävlingsdansare. Vilket betyder att bland landets alla dansföreningar så har GRRC den näst största 
tävlingstruppen. 

Tävlingsparen har under verksamhetsåret deltagit på 36st BRR-tävlingar med sammanlagt 278 st 
starter, varav 161st på nationell nivå och 117st på regional nivå.  
Utöver detta har GRRC varit representerade på en flertal tävlingar i samband med WCS-events runt 
om i landet. 

 På årets BRR-tävlingar har föreningens par plockat hem hela 81st pallplaceringar. 
22 st av föreningens tävlingsdansare ställde dessutom upp i svenska Bugg och Rock ´n 
Roll-mästerskapen där bästa placering blev en 16:e plats i klassen Bugg Vuxen. 

Aktiviteter 

Under året har det bedrivits ledarledd tävlingsträning i bugg två gånger i veckan och i WCS en gång i 
veckan. En ny grupp med ledarledd träning i Boogie Woogie har startats upp med syfte att få fler par 
att börja tävla i denna gren. Gruppen har varit populär och har redan från start haft ca 30 deltagare.  

Långsiktig plan är att denna ska bli renodlad tävlingsträning och kompletteras med en nybörjarkurs 
under 2019 om underlag finns. 

Tävlingskommittén har under året anordnat två stycken läger i bugg med Karl Lettenström och 
Elisabeth Lindström. Tävlingskommittén har under året anordnat flera extra tävlingsträningar i bugg.  

Utöver de ledarledda träningarna så har också tider för egen tävlingsträning tillhandahållits i samtliga 
tävlingsdiscipliner. 
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ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLAN GRRC - 2019 
 
 
Medlemmar 
 
Medlemskapet är ett krav för att delta i kursverksamheten. 
 
 
Kurser 
 
Verksamheten indelas i två terminer, vår och höst. Kurser som erbjuds är Bugg , Fox, Lindy Hop, West Coast Swing 
samt Boogie Woogie. 

 
 
Styrelsen 
 
Uppdrag: 
Medlemmarnas bästa ligger till grund för styrelsen verksamhet. Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, 
vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata 
medlemmarnas intressen. 
 
Under året planerar styrelsen att fortsätta utbilda sig via SISU i framtagandet av samarbetsformer inom föreningen 
mellan kommitteerna för att uppnå en väl fungerande organisation. 
 
Aktiviteter:  
Reguljära styrelsemöten, ca 1 gång per månad 
Regelbunden dialog med de olika kommitteerna  
Konferens med kommitteer och ledare 
Synlighet gentemot medlemmar: “Dansa med din styrelse”  
Deltaga i och främja medlems- och funktionärsutbildningar via SISU och andra aktörer. 
 
 
Kurskommittén 
  
Uppdrag: 
Kommitten ska lägga ut föreningens kurser halvårsvis . 
Kommitten sköter samtliga antagningar som berör föreningens kursverksamhet.  
Kommitten ska samråda med instruktörskommittén. 
Kommitten ansvarar för bokning av lokalen till föreningens kursverksamhet. 
 
Aktiviteter: 
Se respektive verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 

 
 
 
Tävlingskommittén 
  
Uppdrag: 
Kommittén ska arbeta för att locka nya tävlande, samt utveckla de par som redan aktivt tävlar. Kommitten ska 
även aktivt verka för att stödja föreningens ungdomar inom tävlingsdansen. 

 
Aktiviteter: 
Se respektive verksamhetsberättelse och verksamhetsplan  
 
 
 
Trivselkommittén 
 
Uppdrag: 
Kommittén ska arbeta för medlemmarnas möjligh eter att mötas och känna gemenskap i föreningen . 
 
Aktiviteter: 
Se respektive verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
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lnstruktörskommittén 
  
Uppdrag: 
Kommitten ska i dialog med instruktörerna arbeta för ny- och vidareutbildning av dessa, samt arbeta för 
instruktörernas trivsel och föra vidare instruktörernas önskemål och tankar till styrelsen för ev beslut.  
Utse kursledare i samråd med kurskommittén. · 
 
Aktiviteter: 
Se respektive verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
 

 
Tävlingsarrangörskommittén 
 
Uppdrag: 
Kommitténs uppgift är att arrangera och söka sanktion för både Regionala som nationella tävlingar , samt anordna 
medlemstävlingar och klubbmästerskap . 
Ansvarar också för att utbilda funktionärer och ansvar iga till tävlingar enligt danssportförbundets kriterier. 
 
Aktiviteter: 
Se respektive verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
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Verksamhetsplan GRRC Tävlingskommitté 2019 

 

 

Tävlingskommittén 

Kommittén ska arbeta för att locka nya tävlande, samt utveckla de par 

som redan aktivt tävlar. Kommittén ska även aktivt verka för att lyfta 

fram föreningens ungdomar inom tävlingsdansen.  

Planerade aktiviteter under året:  

● Regelbundna träningstillfällen i föreningens lokaler.  

● Veckovis ledarledd tävlingsträning (röd grupp) i bugg, WCS och 

Boogie Woogie. Bugg utökades under 2018 till två ledarledda 

tillfällen i veckan för dem som vill satsa lite extra. Detta upplägg 

behålls under 2019. 

● 2-3 extra ledarledda träningstillfällen under året för aktivt tävlande 

bugg erbjuds mot en kostnad. Tidigare har dessa omfattat 5 tillfällen 

per termin men minskas nu alltså ner i antal med målsättning att få 

färre men mer välbesökta pass. 

● 2st Helgläger i bugg. Under hösten även med inslag av Boogie 

Woogie på bugg-lägret om intresse finns. 

● 1st ledarledd extra SM-pepp för dem som ska delta på SM. Denna 

föreslås vara kostnadsfri. 

● Boogie Woogie-grupp med tävlingsdansare som huvudmålgrupp. 

Målsättningen är att få fler par som deltar på R-tävlingar i denna 

disciplin samt att få igång ett intresse för disciplinen inom 

föreningen. Gruppen har inledningsvis inkluderat samtliga nivåer 

(med huvudfokus mot tävling) och kommer under året att renodlas 

ännu mer mot tävlingsträning och förhoppningsvis kompletteras 

med en ren nybörjarkurs som arrangeras av kurskommittén om 

tillräckligt underlag finns. 

● Storgruppsmöte för alla som ingår i tävlingsverksamheten 

● Kick-off/Teambuilding-aktiviteter för att främja sammanhållningen 

mellan föreningens tävlande inom samtliga discipliner 

● Avslutningsfest för tävlande  

Tävlingskommittén avser att planera och genomföra ovanstående 

aktiviteter i egen regi och/eller genom samarbete med andra kommittéer. 
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Verksamhetsplan för Tävlingsarrangörskommittén 2019. 
 

 
I år kommer dansen till Gävle på allvar! Fredag och Lördag 31 maj – 1 juni 2019 
arrangeras SM i dans på Gavlerinken i Gävle. Arrangörer är Gävle Rockin’ Rollin’ 
Club i samarbete med Svenska Danssportförbundet.  
 
Tävlingsarrangörskommittén kommer att jobba med SM i Dans under året. Detta 
innebär att den traditionsenliga Bockrocken kommer att skjutas upp till 2020.  
 
Tävlingsarrangörskommittén har som mål att även försöka arrangera en 
medlemstävling som ska gå av stapeln under hösten ev. i samband med 
medlemsfesten, samt en Jack n’ Jill som är planerad vid Lucia (den 7/12). 
 
Erik Engel,  
Annika Löfquist,  
Tävlingsorganisatör GRRC 
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Trivselkommitténs verksamhetsplan 2019 
  
 
  
Trivsel anordnar fredagsdans på datum som är inbokade. 
  
Det dansas till West coast swing och LindyHop i lilla salen, Bugg och foxtrot i stora salen. 
  
Under vårterminen spelar Untez liveband under två fredagsdanser 
  
Fredagsdansen på våren avslutas med Untez. 
  
Det anordnas Foxkväll i lilla salen under en fredagsdans. Samt bugg och boggie woogie 
  
Vi gör fredagsdanser uppmärksammad på hemsidan samt FB 
  
Det kommer bjudas på fika till kursdeltagare vid terminens sista kurs. 
  
Trivselkommiteen sköter själva musiken på fredagsdansen, ser till att öppna och stänga 
lokalen. Vi erbjuder medlemmar att spela om de vill. 
  
Höstterminen 2019 
  
Målet är att ha motionsdans på torsdag kvällar 
  
Boka liveband som spelar för medlemmar några gånger under höstterminen. 
  
Anordna Fox-kväll 
  
Medlemsfest anordnas med samverkan med tävlingskommitté. 
  
Vi avser att vara synliga och presentera personer som är med i trivsel kommittén. 
  
I samband på olika högtider som alla hjärtans dag, 1:a advent påsk bjuder vi något lite extra, 
ätbart eller annat tilltugg. 
  
Vi vill verka för alla danser och medlemmars trivsel genom våra olika insatser.  
  
En dialog med medlemmar emotses samt uppmuntras. Även samarbete med andra 
kommittéer i klubben. 
  
  
Trivselkommittén utgörs av Virve Norrback, Mikael Hast. 
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Kurskommitté Verksamhetsplanering 2019 
 
 
Kommittén ska lägga ut föreningens kurser halvårsvis. 
Kommittén sköter samtliga antagningar som berör kursverksamhet. 
Kommittén ska samråda med instruktörskommittén. 
Kommittén ansvarar för bokning av lokalen till kursverksamhet. 
 
Vi fortsätter med regelbundna möten och tät kontakt via mail och telefon, samt med aktuella 
frågor under årets gång. 
Vi har planer på ett utbildningstillfälle med Cogwork, och i samband med detta har vi en liten 
konferens med event. Men inget av detta är definitivt inplanerat i kalendern. 
Förhoppningsvis tar vi en avslutningsmiddag även detta år. 
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Verksamhetsplan 2019 Instruktörskommittén 

 

Vi har som mål att GRRC skall ha hög kvalitet på våra instruktörer och arbetar därför efter vår 
rekryteringsplan som vi förankrat med våra instruktörer.  

Kommittén ska sedan i dialog med instruktörerna arbeta för ny- och vidareutbildning av 
instruktörer, samt arbeta för instruktörernas trivsel och föra vidare instruktörernas önskemål och 
tankar till styrelsen för beslut.  

Utse kursledare i samråd med kurskommittén.  

Kommittén skall även ta fram en budget och presentera för styrelsen för beslut och sedan ansvara 
för den under året. 

Aktiviteter 

Planera och hålla möten med instruktörerna utifrån behov.  (minst två/år) 

Planera och genomföra en ”Hemlig resa” för instruktörerna som en uppskattning för det arbete som 
utförs under året. 

Anordna avslutningsfest efter terminsslut. 

Delta och planera instruktörsdelen av en av styrelsen anordnad konferens, där aktuella frågor 
diskuteras. 

Driva frågan om utbildning och vidareutbildning för våra instruktörer, så att våra instruktörer får 
den utbildning de behöver och önskar. Detta år finns behov av både  klk 1, klk  2 och klk 3, samt 
vidareutbildning inom olika danser till de befintliga ledarna vi har idag. 

Vi arbetar för att få igång boogie woogie kurs i samarbete med kurskommittén samt på att rekrytera 
flera foxledare.  

Vi planerar i samarbete med kurskommittén att genomföra någon form av inspirationsdag/ kväll för 
våra sociala buggdansare.  

Ha regelbunden kontakt med ledare utifrån behov, för att upprätthålla bra kontakt med våra 
instruktörer. 

Ta fram en byxa eller väska till våra instruktörer.  

Anordna andra aktiviter som främjar sammanhållningen. 

Ha regelbunden kontakt med kurskommittén under året, och tillsammans med dem planera för nästa 
termin, så att GRRC alltid har hög kvalitet och bra utbud på våra kurser.  

Vara delaktig att skapa en samarbetsplan med andra kommittéer. 
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Till GRRC:s årsmöte den 15/3 – 2019 

1. Motion angående återinförande av socialdans på torsdagar.

Bakgrund: 
GRRC har sedan en tid tillbaka haft socialdansen på fredagar vilket har påverkat besöksantal negativt, 
samt att antalet socialdanser har minskat från 4 till 2 gånger i månaden vilket betyder att de ”udda” 
danserna som WCS och Swing enbart har ett tillfälle var fjärde vecka för socialdans. 

Då medlemmarna väljer andra aktiviteter än socialdans på klubben på fredagkvällarna och man 
dessutom minskat antal tillfällen tycker jag att det har försämrats för oss medlemmar 
Jag anser att det är viktigt att man möjliggör för oss medlemmar att vi kan träffas och umgås i 
klubbens lokaler utan att det är ett kurstillfälle, då får man möjlighet och tillfälle att träna sin dans med 
olika partners.  
Det finns också medlemmar som väljer att inte gå kurs utan bara socialdansa. 

Socialdans är i min mening en lika viktig verksamhet för en dansklubb som att man har 
kursverksamhet. 

Med dessa argument yrkar jag på att vid GRRC:s årsmöte ta beslut om att till höstterminen 2019 
återinföra socialdansen veckovis på torsdagar. 

Öyvind Erlandsson 
20190209 

Till GRRC:s årsmöte 15 Mars 2019 

2. Motion angående öppet hus inför kursstarter höst och vår.

Bakgrund. Klubben har flera olika danser men stor snedfördelning av antalet utövare av de olika 
alternativen.  

För att få upp medlemmarnas och ev. nya medlemmars ögon för våra ”mindre” danser tycker vi att det 
vore bra att inför kursstarterna vår och höst ha en öppet-hus dag.  

En öppet-hus dag kan innehålla: 

• Prova på tillfällen för alla olika danser

• Bjuda på fika

• Mixad socialdans i samband med det där vi varvar musiktyperna för de olika stilarna.

Vi yrkar på att årsmötet tar beslut om att införa öppet-hus dagar med prova på i samband med 
kursstarterna vår och höst.  

2019-02-10 Öyvind och Anette Erlandsson 

ÅrsmötesBilaga 7 - Motioner och yttrande



Två motioner har i tid inkommit till styrelsen inför 
årsmötet den 15:e mars. 
 
I detta dokument finns styrelsens yttranden rörande 
dessa båda.   
1: Styrelsens yttrande rörande inkommen motion om “Återinförande av 
Socialdans på torsdagar” 

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår den inkomna motionen  

Motivering: 

Argumenteringen från motionens förslagsställare är i flera avseenden relevant.  

En  stor majoritet av styrelsen ser dock ett problem i att lokalens nyttjande för kurser riskerar bli 
försämrad om tidpunkten för socialdans flyttas från fredag till torsdag. Därför föreslås att motionen 
avslås. 

Inom styrelsen råder inte full enighet rörande denna motivering och dess förslag till avslag. 

 

 2: Styrelsens yttrande rörande inkommen motion om “Öppet-hus-dagar” 

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller den inkomna motionen  

Motivering:. 

Argumenteringen från motionens förslagsställare är i enlighet med klubbens ambitioner att erbjuda 
ett brett utbud av kurser och att på ett opretentiöst sätt ge både nya och tidigare kursdeltagare en 
möjlighet att  få se och ges möjlighet att prova på en möjligt obekant danstyp.  

Föreningens bredd i olika verksamhet kan vid sådana tillfällen  marknadsföras och ger möjlighet att 
danser med hittills lägre deltagarantal få större exponering i föreningen och förhoppningsvis även 
locka nya medlemmar. 
Anordnandet av sådana “Öppet-hus dagar” bör kunna samordnas mellan de olika inblandade 
aktörerna  -(Kommittéer för kursplanering, instruktörer och trivsel och självklart  andra “eldsjälar”). 
Styrelsen föreslår att motionens förslagsställare kontaktar ovan nämnda kommittéer med ett tänkt 
konceptförslag att arbeta med inför kommande terminsstart. 

Inom styrelsen råder enighet rörande denna motivering och förslag till bifall. 
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	VB instruktörskomm 2018
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