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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LUNDS 
DANSKLUBB GÅSASTEGET 2019–2020  
Styrelsen har under åren bestått av 
2019 
Ordförande Annika Borg  
Vice ordförande Jeanette Lloyd  
Kassör Andre Stenshed  
Sekreterare Hans-Göran Künkel  
Ledamot Björn Åkesson  
Suppleant Anna Nordin  
Suppleant Elsy Gröndal 
 
2020 
Givet att vissa av styrelsemedlemmarna ville avgå och valberedningen hade förslag på nya 
styrelsemedlemmar har vissa av de medlemmar som valts för 2019 inte deltagit och vissa andra 
har adjungerats till styrelsen. Därför har styrelsen under 2020 bestått av 
Ordförande Annika Borg 
Adjungerad Vice ordförande Anna Nordin 
Adjungerad Kassör Anders Nilsson 
Sekreterare Hans-Göran Künkel 
Ledamot Björn Åkesson 
Adjungerad ledamot Ferry Einarsson 
Suppleant Elsy Gröndal 
Adjungerad suppleant Malin Dahlgren 

Åren i korthet 
2019 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 haft 14 protokollförda sammanträden.  
Årsmötet hölls fredagen den 15/3 i Lomma dansrotunda.  
Gåsasteget hade 695 medlemmar den 31/12 2019 vilket är något färre än föregående år.  
Föreningen har under året genomfört många aktiviteter, kurser, danskvällar ”Fridaynights” och 
utbildningar. 
Seniorverksamheten har vuxit. 
Vi har tittat på flera lokaler utan att hitta någon. Vi har utökat samarbetet med kommunen i 
syfte att eventuellt hitta en egen lokal.  
Tisdagsträningarna fortlöpte under terminen med inslag av jägardans, olika temakvällar och 
minikurs i dubbelbugg och Boogie Woogie.  
Föreningen deltar i FaR, Fysisk aktivitet på recept.  
 
2020 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft 19 protokollförda sammanträden 
Årsmöte har inte hållits pga. Corona-pandemin 
Gåsasteget hade 636 medlemmar 31/12–2020. Detta är något färre en året innan. 
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Styrelsen, TTK och festkommittén har för 2020 planerat ett stort antal kurser, fester, danskvällar 
och andra aktiviteter. Som bekant har det mesta av detta behövt ställas in pga. Pandemin. Det 
samma gäller seniorverksamheten. 
Under året har styrelsen fortsatt leta efter en egen lokal. Några lokaler har varit aktuella, men 
antingen har de inte passat så bra vid närmare påsyn, varit för dyra eller i något fall hunnit hyras 
ut till någon annan. Samarbetet med kommunen om att skapa ett dansens hus i det nya området 
Västerbro fortsätter. 

Kommittéer  
2019 
Under året har föreningen haft flera aktiva kommittéer;  
Festkommittén: Anna Nordin, Annette Möller, Patrik Henningsson, Ferry Einarsson, Helen 
Nilsson, Helene Pettersson och Alexandra Eliasson  
Gåsabladets redaktör: Thomas Prahl  
Tränar- och tävlingskommittén: Björn Åkesson, Niclas Hansen, Åsa Fridh, Tommy Petersson och 
Kenneth Larsson.  
Lokalkommittén: Krister Elmström 
Tisdagsgruppen: Erikur ”Mange” Mangusson, Anette ”Nettan” Svensson, Maria Munther, Jörn 
Nilsson och Diana Johansson 
Seniorkommittén: Eva-Lena Malmros, Tilly Ajger. Pia Olsson, Fritz Brorsson, Bengt Larsson och 
Ingrid Sandberg 
PR-Kommittén: Åsa Fridh, Evelina Widehammar och Emma Danielsson 
 
Andra viktiga poster i klubben:  
Kursanmälansansvarig: Åsa Fridh.  
Kursanmälan seniorkurser: Ingrid Sandberg 
Klubbmail: Anna Nordin 
Hemsidesansvarig: Jeanette Lloyd.  
Revisor: Kerstin Ingelmark.  
Revisorssuppleanter: Veronica Nyberg, Jan Gustavsson 
Valberedning: Marlein Hansson, Josefin Risberg och Jörgen Mikkelsen.  
Musikansvarig: Jan-Erik Persson.  
Tisdagsansvariga: Tisdagsgruppen.  
Klädansvariga: Maria Åström och Jeanette Parkstedt.  
Birdiesteget: Ebbe Hansson 
 
2020 
Kommittéerna har arbetat vidare under 2020, dock med de begränsningar som gäller under 
pandemin;  
Festkommittén har funnits men inga fester har kunnat hållas under 2020: Anna Nordin, Annette 
Möller, Patrik Henningsson, Ferry Einarsson, Helen Nilsson och Helene Pettersson 
Gåsabladets redaktör: Thomas Prahl  
Tränar- och tävlingskommittén: Björn Åkesson (endast VT-20), Ulrika Lindström, Åsa Fridh, Ferry 
Einarsson och Tommy Petersson.  
Lokalkommittén: Krister Elmström 
Tisdagsgruppen har funnits men tisdagsdanser har endast hållits i början av 2020: Jeanette 
Lloyd, Niklas Larsson Hultgren, Jörn Nilsson och tidvis Florina Mikkelsen 
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Seniorkommittén har funnits men verksamheten har varit mycket begränsad: Eva-Lena Malmros, 
Tilly Ajger. Pia Olsson, Fritz Brorsson, Bengt Larsson och Ingrid Sandberg 
PR-Kommittén: Åsa Fridh, Evelina Widehammar och Emma Danielsson 
Webkommittén: Jeanette Lloyd, Åsa Fridh, Emma Danielsson och Johan Alteir Tuvesson (extern 
konsult) 
 
Andra viktiga poster i klubben:  
Kursanmälansansvarig: Åsa Fridh.  
Kursanmälan seniorkurser: Ingrid Sandberg 
Klubbmail: Anna Nordin 
Hemsidesansvarig: Jeanette Lloyd.  
Revisor: Kerstin Ingelmark.  
Revisorssuppleanter: Veronica Nyberg, Jan Gustavsson 
Valberedning: Jörgen Mikkelsen.  
Musikansvarig: Jan-Erik Persson.  
Tisdagsansvariga: Tisdagsgruppen.  
Klädansvariga: Malin Dahlgren.  
Birdiesteget: Ebbe Hansson 
Gasasteget: Adam Jönsson 
 

Tränar- och tävlingskommittén  
2019 
TTK har under året arbetat med att skapa ett kursprogram för våra medlemmar med både bredd 
och topp, olika sociala event men också med att utbilda våra tränare. TTK har haft tio 
protokollförda möten under året.  
En kick off för tävlingsparen arrangerades 27 januari och en administrativ kick off för tränarna 
arrangerades 28 augusti med genomgångar av administration och musikanläggningar. 
Klubben har haft ett flertal helgträningar med externa ledare i bugg, boogie woogie och fox. 
Det har under året funnits möjlighet till fri dansträning i EOS-hallen samt dansrotundan i Lomma. 
 

Vårterminen 
Vårterminen inleddes den 22/1 med dans till Jan-Eriks eminenta danslista och avslutades den 
11/6 med sedvanlig fika. Tisdagsträningarna fortlöpte under terminen med inslag av jägardans 
och olika temakvällar samt minikurs i vals. Annika Borg och Björn Åkesson höll 
hjälpledarutbildning för 22 deltagare i maj. Seniorbuggarna arrangerade tedans vid elva tillfällen 
i samarbete med ÖDF. 
Vårfesten var i Lomma dansrotunda lördagen den 5/4 med mat och dans till orkestern Voize. 
Temat var "Vår". Ett vårknytis (Fridaynight) arrangerades 15/2 i Lomma dansrotunda. 
Seniorbuggarna hade vårfest 29 maj. 
Swing n Boogie arrangerades med minikurs i boogie woogie i samarbete med Cats corner. 
Under sommaren deltog klubben med dansworkshoppar på dansbanan i stadsparken i 
samarbete med Sommarlund, i Sommardans i Lomma samt i Dans på stranden i Malmö. 
En helg i juni och en helg i augusti arrangerades kursledarutbildning i bugg steg 1 med Håkan 
Thorsell som instruktör. 
 
Kurser och träningar under vårterminen: 
Bugg nybörjarhelg Karin Jörlöv och Jörgen Ingelmark. 
Bugg nybörjarhelg Maria Åström och Kenneth Larsen. 
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Bugg fortsättning 1 Jonny Svensson och Karin Jörlöv. 
Bugg fortsättning 2 Åsa Fridh och Kenneth Larsen. 
Bugg fortsättning 3 Evelina Widehammar och Niclas Hansen. 
Bugg fortsättning 4 Emili Bertosa och Robert Åkesson. 
Bugg social parträning Florina och Jörgen Mikkelsen. 
Utveckla er bugg parträning Niclas Hansen och Josefin Risberg. 
Utveckla er bugg parträning Annika Borg och Björn Åkesson. 
Utveckla er bugg parträning Fredrik Lindberg och Marlein Hansson. 
Bugg Inspiration och styling Maria Åström och Kenneth Larsen 
Bugg tävlingsträning Andreas Larsson & Madeleine Holmlind. 
Bugg senior nybörjare Fritz Brorsson och Ingrid Sandberg. 
Bugg senior fortsättning 1 Ylva Fagerlind och Kjell Larsson. 
Bugg senior forts. vidareutveckling Lena Modin Raflund och Håkan Raflund. 
Boogie Woogie nybörjarhelg Mikael Ewald och Åsa Fridh 
Mysfoxtrot, helgkurs fortsättning 1 Jeanette Karlsson och Hans Larsson. 
Mysfoxtrot, fortsättning 2 Jeanette Karlsson och Hans Larsson. 
Social slowbugg helgkurs Jonas och Rebecca Krantz 
Domarträning i bugg och boogie woogie med Lennart Näsholm 
Tre helgträningar i bugg och boogie woogie på tävlingsnivå Susanne och Daniel Everborn 
  
Höstterminen 
Höstterminen inleddes den 20/8 i EOS-hallen och avslutades den 10/12. En Friday Night och en 
Foxy night arrangerades samt en mellandagsdans med tema dubbelbugg. 
Vi deltog på Kulturnatten i Lund den 21 augusti med uppvisning och prova på kurs i bugg. 
Gåsastegets 25-årsjubileum firades med en jubileumsfest lördagen den 21/9 i Lomma 
dansrotunda. Många kom utklädda enligt årets tema "Glitter och Glamour" när PH:s bjöd upp till 
dans. 
Höstens minikurs var mysfox med Hans Larsson. 
Det arrangerades två Swing n Boogie med minikurs i boogie woogie i samarbete med Cats 
corner. 
Seniorbuggarna arrangerade tillsammans med ÖDF tedans vid tolv tillfällen på Papegojelyckan i 
Lund samt i Malmö. En minikurs i vals hölls vid tre tillfällen. 
  
Kurser och träningar under höstterminen: 
Bugg nybörjare, helgkurs Annika Borg och Björn Åkesson. 
Bugg nybörjare, helgkurs Karin Jörlöv och Jörgen Ingelmark. 
Bugg nybörjare Karin Jörlöv och Niclas Hansen. 
Bugg fortsättning 1 Jeanette Lloyd och Anders Tell. 
Bugg fortsättning 2 Karin Jörlöv och Kim Nordkvist. 
Bugg fortsättning 3 Åsa Fridh och Mikael Ewald. 
Bugg fortsättning 4 Evelina Widehammar och Niclas Hansen. 
Utveckla er bugg parträning Marcus Jönsson och Josefin Risberg. 
Utveckla er bugg parträning Annika Borg och Björn Åkesson. 
Bugg "avrostning" Åsa Fridh och Kenneth Larsen 

Bugg tävlingsträning Fabian och Zarah Rosell. 
Bugg senior nybörjare Kjell Larsson och Eva-Lena Malmros. 
Bugg senior fortsättning 1 Ingrid Sandberg och Fritz Brorsson. 
Bugg senior fortsättning 2 Ylva Fagerlind och Kjell Larsson 
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Bugg senior forts. vidareutveckling Lena Modin Raflund och Håkan Raflund. 
Boogie Woogie nybörjare Mikael Ewald och Åsa Fridh 

Boogie Woogie fortsättning 1 Maybritt Rydahl Herbst och Rainer Jussila Långström 

Mysfoxtrot nybörjarhelg Jeanette Karlsson och Hans Larsson. 
Mysfoxtrot fortsättning 1 Jeanette Karlsson och Hans Larsson. 
Tre helgträningar i bugg och boogie woogie på tävlingsnivå Susanne och Daniel Everborn 

  

Tävlingsverksamheten 
Under verksamhetsåret 2019 har föreningen haft 63 licensierade vilket är 7 mindre än 2018 
Dansarna har tillsammans startat i 278 olika individuella starter inom Bugg, Boogie Woogie, 
West Coast Swing och Lindy Hop. 
Resultatet har varit 73 st pallplatser på tävlingar runtom i landet. 
Klubben har under året haft kurser för våra tävlanden Domarträning i bugg och boogie woogie 
med Lennart Näsholm 
Tre helgträningar i bugg och boogie woogie på tävlingsnivå Susanne och Daniel Everborn samt 
Bugg tävlingsträning med Fabian och Zarah Rosell. 
Klubben har arrangerat R- tävling och deltävling i cupen där Josefin Risberg på ett förtjänstfullt 
sätt arrangerat och tävlingsgruppen deltagit. 
Tävlingskommittén vill också rikta ett särskilt stort tack till lagledare, publik och 
föreningskamrater som ställt upp för våra dansare och som följt med oss ut på tävlingar och 
stöttat, fotograferat och filmat! 
 
 
 
2020 
I princip hela verksamhetsåret kom sig att präglas av Covid-19 och klubben fick gång efter annan 
anpassa verksamheten efter gällande restriktioner. 
De flesta av aktiviteterna fick pausas eller ställas in. De kurser som sedan under året öppnades 
igen var endast med paranmälningar. För att underlätta för våra medlemmar att hitta en 
danspartner startades en “Danspartner sökes” grupp på Facebook, där flertalet nya träningspar 
bildades. 
Klubben arrangerade även singel-kurser som ett komplement till “vanliga” kursverksamheten 
som endast hade par-anmälan. Vår populära “Tisdagsdans” körde vi med obligatorisk 
paranmälan under hösten. 
TTK vill speciellt tacka alla duktiga kursledare för god uppfinningsrikedom och härligt 
engagemang trots all osäkerhet om hur eller om vi överhuvudtaget skulle kunna genomföra 
deras planerade kurser! 
 
Våren 
Genomförda Aktiviteter: 

 13/1 Hjälpledarutbildning 

 14/1 Tisdagsstart med Skånetema 

 19/1 Kick Off med Zarah Rosell för klubbens alla funktionärer 

 Jan/feb. Nybörjarhelger i Bugg och Boogie Woogie 

 Jan “Back to Basic” Bugg och Boogie Woogie 

 22/1 Utveckla er bugg 

 2/2 Swing & Boogie 

 7/2 Friday Night 
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 15/2 Fox-helg med Ronie Saleh 

 8/2 Everborn-helg 

 25/2 Skoförsäljning 

 7/3 Everborn-helg 

 Dans i Parken i ett fantastiskt Corona-säkrat samarbete med Lunds kommun 
Påbörjade men pausade/inställda aktiviteter: 

 Bugg F1 

 Bugg F2 

 Bugg F3 

 Bugg F4 

 BW Forts 

 11/3 Utveckla er bugg (fortsatte med endast parträning för de som ville) 

 Minikurs i West Coast Swing med Fransisca Isaksson 

 Seniorbugg Nybörjare 

 Seniorbugg 1 

 Seniorbugg 2 

 Seniorbugg vidareutveckling 

 Tisdagsdansen 14/1 - 10/3 

 Diverse friträningar 
Helt inställda aktiviteter 

 11/2 Ledarforum (för få anmälda) 

 13/3 Årsmöte 

 15/3 Swing n Boogie 

 16/3 Informationsträff för blivande tävlande 

 febr 3 st foxworkshop (för få anmälda) 

 21/3 Teknikhelg fox 

 18/4 Foxhelg känsla & musik 

 4/4 LUNDASNURREN 

 22/4 Workshop “Musikförståelse” 

 29/4 Workshop “Styling för förare & följare” 

 16/5 KLK Kursledare-utbildning med Håkan Thorsell 
 
Hösten 
Genomförda aktiviteter: 

 7/8 Gåsaslaget 2020 

 16/8 Kick Off kursledare med Niclas & Evelina 

 Aug/sept Nybörjarhelger Bugg och Boogie Woogie 

 22/8 Everborn-helg 

 26/8, 2/9 Back to Basic Bugg 

 6/9 Back to Basic Boogie Woogie 

 17/9 Workshop “Stegvariationer till tusen” med Maria Åström 

 13/9 Swing n Boogie Light (sluten tillställning) 

 26/9 Everborn-helg 

 24/10 Everborn-helg 

 9/9 Utveckla er Bugg/parträning 
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Påbörjade men pausade/inställda aktiviteter: 

 Bugg F1 

 Bugg F2 

 Bugg F3 

 Bugg F4 

 BW Forts 

 Utveckla er Bugg/parträning 

 15/10 Singel-kurs “Glädje & Variation” med Mikkelsens 

 Tisdagsdans med paranmälan 

 Diverse friträningar 
Helt inställda aktiviteter: 

 All seniorverksamhet 

 3/10 Bugg-helg med Björn & Annika (för få anmälda) 

 17/10 Shim Sham fusion med Maybritt Rydahl Herbst 

 Spinnskola  
 

Tävlingsverksamheten:  
 
Under 2020 var det 18 personer som var licensierade för GÅS. 
2020 var inget bra år för våra tävlande då endast en tävling genomfördes i Växjö 201017.  Övriga 
tävlingar blev inställda. Tio par ställde upp med varierande resultat.  
 
Resultatmässigt hamnade tre av GÅS par på pallen: 
BUGG 35+ R 
Ferry Einarsson & Anna Nordin 2a 
Anders Tell & Elna Gunnarsson 3a  
 
GRAND SENIOR R 
Benny Olsson & Agneta Morén Olsson 2a  
 
Övrigt noterbart är att en ny konstellation syntes på tävlingsgolvet bestående av Patrik 
Önnerfjord & Yvonne Andreasson (VOLL) som kom precis utanför pallen 4a i BUGG 35+C  
 
GÅS hade för första gången ett par i Sveriges högsta öppna klass i 
boogie woogie (BW35+) bestående av Tommy Petersson och Eva Andersson (DFE) som gjorde sin 
debut i högsta klassen, dock utan någon framstående placering.  
 
Vi får se framtiden an och hoppas på ett bättre 2021. 

Festkommittén 
2019 
Är det glada gänget som fixar fika vid uppstart och avslutning på våra tisdagsdanser. Voize bjöd 
upp till dans för höstterminens uppstarten 2019. Vi ordnade två fester. Vårfest med temat just 
vår och vi var ca 140 som åt gott och dansade till Voize. Höstfesten var vårt 25-årsjubileum med 
temat Glitter och Glamour. Ungefär 160 uppklädda och glada gäster avnjöt en härlig middag och 
dansade till PHs. Vi ökar våra antal deltagare till festerna för varje gång, vi i festkommittén vill 
tacka alla som kommer, det är så roligt att ordna fest när det uppskattas. 
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2020 
Festkommittén har planerat uppstart, fest samt Friday night för vårterminen 2020. Dock har inte 
några av dessa aktiviteter gått att genomföra. För höstterminen gjordes preliminära planer, men 
det stod ganska snart klart att dessa inte kunde genomföras heller. 

PR och kommunikation (inkl web) 
2019 
Under 2019 bestämde föreningen att själva driva PR genom att lägga ut inlägg och evenemang 
på Facebook, samt att själva dela dessa i diverse grupper på Facebook för att sprida information 
om våra aktiviteter. Vi upplever att vi fått god spridning på detta sätt. 
PR-kommittén har under året fått en ytterligare medlem i Emma Danielsson som genom sina 
kunskaper i marknadsföring har bidragit positivt. 
PR-kommittén har under året arbetat med Gåsastegets logga och visuella profil. Dessa har blivit 
uppdaterade och klubben har nu en grafisk manual med loggor, fonter etc. att använda i all 
kommunikation. 
Thomas Prahl har fortsatt vara Gåsabladets redaktör och förtjänstfullt publicerat Gåsabladet på 
vår hemsida. 
Föreningen har flera grupper på Facebook, samt konto även på Instagram för att sprida vårt 
budskap och kunna hålla ihop kommunikation med olika grupper som t ex kursledare, tävlande 
m fl. 
 
2020 
Verksamhetsåret 2020 har varit händelserikt för Gåsastegets PR & Kommunikationskommitté. 
Då mycket av den vanliga verksamheten stått stilla pga pandemin så har ett gäng Gäss arbetat 
flitigt med vår Grafiska profil och våra olika kommunikationskanaler. 
PR & Kommunikation: 

 Kommitténs främsta uppgift har varit att se över klubbens olika kommunikationskanaler 
för att skapa en mer enhetlig bild av klubben. 

 Kommittén har tagit fram en policy för hur klubben ska jobba med Facebook, Instagram, 
Gasasteget.se 

 Nyhetsbrevet Gåsabladet, har kommittén inte berört i detta läge utan det är Tomas Prahl 
som flitigt jobbar med detta. 

 Klubben har fått gjort en grafisk profil som alltid numera används i alla olika typer av 
dokumentationer. 

 Kommittén har satt samman en manual för bildhanteringen i programmet Canva. 
Web: 

 Kommittén administrerar Gasasteget.se 

 Kommittén arbetar med att säkerställa Gasasteget.se enligt den grafiska profilen 

 Kommittén har arbetat hela året med att ta fram en ny hemsida som kommer att 
publiceras under 2021. 

Musik  
Jan-Erik Persson har under 2019 och 2020 stått för musiken under de välbesökta 
tisdagsträningarna fram tills dessa ställdes in.  
 

Tisdagsgruppen 
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Tisdagsgruppen har fortsatt driva tisdagsdansen, samt utvecklat funktioner för betalning och 
registrering av närvaro på ett mycket bra och uppskattat sätt. Under 2020 har tisdagsdanserna 
behövt ställas in. 

Lokaler  
2019 
Föreningen har under året bedrivit verksamhet främst i EOS-hallen, men även i dansrotundan i 
Lomma samt medborgarhuset i Bjärred. Föreningens förråd har tillfälligt flyttat till André 
Stenshed. Sökandet efter ny lokal pågår, dock så här långt utan att hitta något alternativ vi har 
råd med. Parallellt med detta arbetar Krister Elmström med Lunds Kommun och andra 
intressenter kring byggnadsplaner för området Västerbro i Lund, för att där kanske kunna skapa 
ett ”Dansens hus”. 
 
2020 
Den verksamhet som kunnat genomföras 2020 har genomförts i samma lokaler som under 2019. 
Sökandet efter lokal har fortsatt, samt även samarbetet med kommunen om dansens hus. Dock 
utan framgång så här långt. 

Seniorkommittén 
2019 

Senioraktiviteterna har ökat under året. Vi samarbetar med ÖDF i Malmö vad gäller kurser och 

social dans (tedans). Under våren hade vi i Lund tre kurser på olika nivåer och under hösten fyra 

kurser. 

 Vi har deltagit vid fyra tillfällen i Senior Sport School, ett projekt som försöker aktivera 

pensionärer med olika aktiviteter. 

 Vi har även haft en kväll med inspiration för våra kursledare och hjälpledare och en uppskattad 

kurskväll med dubbelbugg. Vi har haft prova-på bugg för herrar. 

Seniorkommittén har haft möte 14 gånger under året. 

I maj anordnade vi en vårfest.  

 Var fjortonde dag under våren och hösten har vi haft social dans, för seniorer och daglediga, 

med upp till 76 deltagare. Vid den sociala dansen har vi förutom bugg haft minikurs i vals. 

 

2020 

Under året har senioraktiviteter kunnat genomföras endast i början på året. Därefter har 

verksamheten varit vilande pga. pandemin. 

Övrigt  
Birdiesteget har haft sitt traditionella Gåsaslag i augusti under ledning av Golfpro Ebbe Hanssons 
och Gasasteget har sin trogna skara som under ledning av President Adam Jönsson utforskar det 
skånska landskapet.  
 

 

Lund 2021-02-03  
 

 

-----------------------------------------  ----------------------------------------  
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Annika Borg ordf.   Jeanette Lloyd vice ordf.  
 
 
----------------------------------------  ----------------------------------------  

Anna Nordin adjungerad vice ordf André Stenshed kassör 
 

 

----------------------------------------  ----------------------------------------  

Anders Nilsson adjungerad kassör  Hans-Göran Künkel sekr.  
 

 

----------------------------------------  ----------------------------------------  

Björn Åkesson ledamot   Adjungerad ledamot Ferry Einarsson 
 

 

---------------------------------------- ------------------------------------------- 

Elsy Gröndal, suppl.  Malin Dahlgren adjungerad suppl. 


