VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2018

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte
söndagen den 17 mars 2019 Tönnebro Wärdshus.
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnas.
Val av ordförande för mötet.
Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll samt val
av minst två rösträknare.
5. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen har upprättat för distriktet.
6. Fastställande av föredragningslista för mötet.
7. Fråga om mötets behöriga utlysande.
8. a) Behandling av verksamhetsberättelse för föregående år.
9. b) Behandling av förvaltningsberättelser för föregående verksamhetsår.
c) Revisorernas berättelse för samma tid.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen och dess förvaltning.
12. Fastställande av sektioner, utöver ungdomssektion, samt antal ledamöter i var sektion, 4-6
personer inkl. sektions ordförande
13. Val av ordförande i distriktet, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år.
14. Fastställande av antal ledamöter i distriktsstyrelsen, lägst sex personer.
a) Val av ordinarie ledamot tillika ungdomsledamot (under 26 år) utsedd av
distriktsungdomsmötet för en tid av ett år.
b) Val av övriga ledamöter för en tid av två år varav halva antalet ledamöter väljs vid
varje distriktsårsmöte.
15. Fastställande av antal ledamöter i respektive sektion 4-6 personer, inkl.
sektionsordförande
a) Val av sektionsordförande i respektive sektion för en tid av ett år.
b) Val av sektionsledamöter i respektive sektion för en tid av två år.
16. Val av två revisorer och en suppleant eller registrerat revisionsbolag för en tid av ett år
med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet, för en
tid av ett år.
17. Val av ordförande, på ett år och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år, varav
halva antalet väljs på varje distriktsårsmöte.
18. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska Ridsportförbundets
förbundsstämma.
19. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Gävleborgs -och Upplands
Idrottsförbunds årsmöten.
20. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i
§ 12 samt av distriktsstyrelsens förslag
21. Fastställande av föreningars årsavgift till Gävleborgs Ridsportförbund, för nästkommande
verksamhetsår.
22. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan.
23. Mötet avslutas
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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Förbundet är uppbyggt av 19 ridsportdistrikt och 6 samverkansregioner.
Distrikten svarar för den regionala samordningen och utvecklingen. De har direktkontakt med
föreningarna och är en länk mellan förening och förbund. De flesta distrikten har en eller flera
anställda konsulenter. Ridsporten är en av 71 idrotter inom Riksidrottsförbundet.
De drygt 500 000 personer som rider - för tävling eller bara motion - servar vi med
välutbildade instruktörer och ridlärare som fått sina kunskaper på Ridskolan Strömsholm eller
genom Hippologiska högskoleutbildningen.
Vi utbildar även alla tävlingsarrangörer och funktionärer och ger ut tävlingsreglementen för
samtliga grenar.
Ungdomssektionen samlar de unga kring deras speciella intressen, arrangerar kurser och
kunskapstävlingar som "Vi i Stallet" och "Hästkunskap Cup", och ger ut nyhetsblad.
Vi har också en omfattande handikappverksamhet - ridning är största handikappidrotten i
Sverige - med både utbildning och tävling.
Centralt finns vi på Strömsholm och lokalt i våra 19 distrikt från Flyinge i Skåne till Luleå i
Norrbotten.
Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion,
folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering
av hästar.

SvRF utbildar
 instruktörer och ridlärare som med gedigen kunskap ska kunna ge en likvärdig
ridundervisning, oavsett på vilken ridskola undervisningen bedrivs.
 hästintresserade ungdomar genom kurser och kunskapstävlingar samt fångar upp
och utvecklar ungdomar till goda ledare och förebilder.
 tävlingsarrangörer och funktionärer - som domare, banbyggare med flera.

SvRF arrangerar
 alla ryttartävlingar via våra medlemsföreningar i Sverige i dressyr, banhoppning,
fälttävlan, körning, distansritt, WE och voltige samt fastställer regler och ger ut
tävlingsreglementen för samtliga grenar.

SvRF påverkar
Förbundet företräder medlemmarna gentemot myndigheter, politiker och samhälle och
argumenterar för ridsportens samhällsnytta.
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GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

Gävleborgs Ridsporförbund är ett av de 19 ridsportdistrikten och ingår i samverkansregion
med Dalarna och Mittsvenska.
I Gävleborgs Ridsportförbund är 34 föreningar anslutna varav 16 stycken av föreningarna
bedriver ridskoleverksamhet, tillsammans har vi drygt 5900 medlemmar.
Distriktet är organiserat i en distriktsstyrelse, en tävlingssektion, en ungdomssektion, en
utbildningskommitté samt ett kansli.
Distriktsstyrelsen är uppdelad i olika ansvarsområden efter de fem sektionerna som förbundet
centralt har tagit fram: tävling, ungdom, utbildning, medlem och ridskola/anläggning.
Distriktets har från och med 1 maj 2018 en konsulent, som arbetar 50 % och har till uppgift
att hålla ihop verksamheten och ge service åt distriktets klubbar när det gäller ekonomi,
utbildning, information och rådgivning inom området ridsport.
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Gävleborgs Ridsportförbunds styrelsesammansättning 2018

Ordförande:

Anette Englund

Ledamöter:

Hans Stenbom
Anna Ekstedt
Pernilla Netsman – Stolpe
Lilian Axelsson
Robert Lundberg
Zan Yee Pang

Revisorer:

Maya Olsson
Eva Löjdström

Tävlingssektion:

Robert Lundberg
Pernilla Berger
Patric Gullberg

Ridskola/anläggning
Ridskola/anläggning, Ungdom
Utbildning
Utbildning
Ordförande TS, tävling
Representant från DUS, ungdom

Ordförande – DM ansvarig
Lagansvarig

Utbildningskommitté:

Lilian Axelsson
Pernilla Netsman-Stolpe

Konsulenter:

Johanna Bidner
Cecilia Mårtensson/del av året

Besöksgrupp:

Hans Stenbom
Johanna Bidner
Anna Ekstedt
Cecilia Mårtensson/del av året

Valberedning:

Karin Ånöstam
Frida Lindberg
Anna Eriksson
Per Nyström

Styrelsearbetet:

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året.
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VERKSAMHETEN
Årsmötet genomfördes på Tönnebro Wärdshus den 25 mars 2018.
Helena Carlsson var Svenska Ridsportförbundets representant på plats. Dagen började med
information från SISU genom Susanne Sandberg innan Distriktets vice ordförande, Hans
Stenbom, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat därefter lämnade han över ordet
till Helena Carlsson som valdes till mötets ordförande.
Helena ledde sedan årsmötet genom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Mötet var
representerat av 9 klubbar och detta gav 23 röster.

RYTTARGALAN 2018
För sjunde året i rad anordnar Gävleborgs Ridsportförbund en sprakande Gala. Precis som
förra året hålls 2018 års gala i februari året efter. Så att när detta möte äger rum har galan
genomförts, detta år på kulturhuset i Hudiksvall. 2018 års gala är dock uppbyggd på ett
annorlunda sätt med lite andra priskategorier. Medaljörerna i vårt distrikt samt segrarna i de
olika lagdivisionerna kommer att få delta i en prisparad där de tilldelas en varsin galarosett.
Övriga priser delades ut under tävlingsåret. Detta upplägg kommer sedan att utvärderas för att
se till galans fortsatta vara eller icke vara.
Vi hoppas på en trevlig kväll!

De priskategorier som tävlar under kvällen är:
Årets Ridlärare. Nominerade är:
Caroline Brodin GRS, Åse Li Sterner HRPK, Marit Glans DRKS
Årets Eldsjäl. Nominerade är:
Kattis Holm Åström & Inge Åström,
Årets Hästskötare.
Wilma Larsson
Årets kompis. Nominerade är:
Amanda Arthursson HRPK, Ella Stolpe GPK,
Årets Valfri. Nominerade är:
Bollnäs Sportryttare – Bragd, Elsa Nordström – kämpe
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Årets US hejaramsa
Här kommer de tävlande att få framföra sin hejaramsa på scenen varpå en jury utser ett
vinnande US
Till dessa priskategorier har medlemmarna i distriktet kunnat mejla in sina nomineringar
varpå en jury bestående av Malin Persson, Hanna Pettersson, Julia Allansson och Johanna
Bidner har tagit ut de tre finalisterna som alla får komma upp på scenen.

UTBILDNING
Den nya utbildningsgruppen efter distriktets årsmöte har bestått av Lilian Axelsson och
Pernilla Netsman Stolpe. Vår ambition har varit att bygga upp en långsiktig planering av
utbildning i enighet med förbundets basutbud, som kommer att utvecklas under kommande år.
Basutbildningen har tyvärr inte kommit igång i vårt distrikt i samma takt som övriga distrikt i
landet, men i slutet av året fick vi utbildning som handledare och kunde starta kurser. Här
finns ett stort behov då alla ledare, tränare, ridlärare, funktionärer osv bör genomföra denna
utbildning. Den är numera även obligatorisk för alla som nyutbildar sig i någon form inom
SvRF’s kurser.
Distriktet har dessutom varit representerade på flera konferenser arrangerade av SvRF så som
fortbildning för basutbildare, ridsportforum, distriktsordförande konferens,
tjänstemannakonferens, besökskonferens samt tävlingskonvent.
Följande utbildningar har genomförts:













Repetitionskurs för dressyrdomare
Repetitionskurs för domare/överdomare hoppning (i samarbetet med Dalarna)
Repetitionskurs för överdomare dressyr
Fortbildning för C och B-tränare samt diplomerade ridlärare i hoppning
Fortbildning för C och B-tränare samt diplomerade ridlärare i dressyr
Clinic dressyr med Bo Jenå
Ryttarutveckling nivå 2 (i samarbete med Dalarna)
Ordförande/distriktskonferens
Basutbildning för ridsportens ledare
Ungdomsledarkurs
Equipeuppdatering för distriktets arrangörer (i samband med tävlingskonferens)
Nätverksträffar

PARA
En kurs för utbildning av nya handikappledare planerades och erbjöds men intresset var tunt
och kursen ställdes in på grund av för få deltagare.
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TÄVLINGSSEKTIONEN (TS)
Sektionen har bestått av:
● Ordförande Robert Lundberg
● Ledamot Pernilla Berger
● Ledamot Patrik Gullberg

Allsvenska och Distriktsmästerskap
Under verksamhetsåret 2018 har tävlingssektionen haft 6 stycken protokollförda möten.
Utöver det har sektionen sammanträtt för att diskutera och lösa diverse problem som uppstått
under året. Efter september månad avsade en av TS -ledamöterna sitt uppdrag av personliga
skäl, resterande två ledamöter har därefter ansvarat för tävlingssektionens verksamhet. Precis
som tidigare år har tävlingssektionen arbetet med DM- och allsvenskaregler, med en strävan
efter tydlighet och lättolkade regler.
Division 1 ponnydressyr arrangerades i egen regi inom distriktet för första gången på många
år. Gävleborg hade tillräckligt många lag anmälda i serien för att kunna ha egenkvalande
distriktsserie. I övrigt genomfördes samtliga av distriktets serier utom en.
Distriktsmästerskap har, som vanligt, arrangerats i hoppning, dressyr och fälttävlan.
Arrangörer för dessa tävlingar var i häst- och ponnyhoppning samt häst- och ponnydressyr
varit Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. Värdklubb för distriktsmästerskap i fälttävlan var
Hofors Ridsällskap. Värdförening för DM har tilldelats arrangörsbidrag för arrangemangen.

Tävlingsterminen
Tävlingssektionen har under 2018 fastställt en tävlingstermin. Terminen har till viss del varit
ett levande dokument där möjlighet till kompletteringar funnits, men mer styrd än
verksamhetsåret 2017. Inställande av tävling under året har också beviljats, både med giltigt
skäl samt med tillkommer sanktionsavgift.
Tävlingsterminen för 2018 togs ut av tävlingssektionen under oktober/november månad,
(2017) och presenterades under tävlingskonferensen, tillsammans med allsvenska omgångar
för våren 2018 och DM-arrangörer.
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Omvärld och trender

Som tidigare år märker vi av den nedåtgående trenden i antalet anmälda starter vid tävling,
detta är dock inget problem som enbart existerar inom Gävleborgs Ridsportförbund, utan
nationellt ser man denna trend fortsätta. Positivt är dock att några distrikt börjar märka en
utplaning eller till och med lite återhämtning i antalet anmälda starter. Tyvärr är det inte så i
Gävleborg. Hårdast drabbad är hoppningen, där det är få anmälda starter och flertalet inställda
tävlingar. Antalet inställda tävlingar 2018 har varit jämnt med antalet inställda 2017. Även
under 2018 har vi fått till oss att man som förening upplever det allt svårare att konkurrera
mot de stora kommersiella arrangörerna.
Centrala Träffar och Tävlingskonferensen
Svenska Ridsportförbundet har under året anordnat ett antal träffar och konferenser. Vid några
av dem har tävlingssektionen funnits representerade och då av tävlingssektionens ordförande.
Distriktets egen tävlingskonferens anordnades 10 – 11 november 2018 på Elite Grand Hotel i
Gävle. Tävlingskonferensen innehöll en enklare TDB/Equipe utbildning under lördag
förmiddag därefter kopplade tävlingssektionen på arbetet kring Ridsport 2025 som också är
det strategiarbete som man jobbar med centralt inom Svenska Ridsportförbundet. Gävleborgs
Ridsportförbunds TS har valt att börja med 2 av 5 prioriterade områden, det är Ridsport på
hästens villkor och Ridsportens Prestationsmiljöer detta kan ses som en fortsättning på arbetet
kring det tidigare projektarbetet Tävlingssituationen. Bidragspengar för denna 2-dagars
tävlingskonferens var sökta, därav kunde tävlingssektionen erbjuda ett mycket subventionerat
pris för deltagarna. Tävlingssektionen är mycket nöjd med helgen och tycker att det är kul att
vi har kommit så långt i distriktet att vi nu kan samarbeta och lyfta varandra istället för
att hålla på det som är ”vårat” och ej hjälpa våra grannar. Även tonen om och till
tävlingssektionen är betydligt bättre. Det vill vi tacka er för!
Tävlingssektionen meddelande vilka klubbar och föreningar som under året är föreslagna
arrangörer till distriktets allsvenskaserier och offentliggjorde 2019 års DM-arrangör, Gävle
Ponnyklubb, i hoppning och dressyr samt Hofors Ridsällskap för DM i fälttävlan. DMarrangör för distansritt presenteras senare då terminen för distans fastställs av den centrala
distanskommittén, Torsåkers Hästintresseförening är tilldelade detta arrangemang.
Tack till…
Tävlingssektionen vill passa på att tacka samtliga klubbar och föreningar som anordnat
och arrangerat tävling under verksamhetsåret 2018. Vi vill även tacka våra
tävlingsryttare och gratulera dem till fina ritter och prestationer under året.
Robert Lundberg
Ordförande Tävlingssektionen

9

RIDSKOLA
Det var full fart på besöksverksamheten under våren då vi avverkade kvarvarande besök från
2017. Efter dom hade vi gjort två besök till samtliga ridskolor med besöksprotokollet.
I våras var målsättningen att göra ett tredje omgång under hösten. Men den ambitionen
försvann då förbundet la ner ridsportportalen där besöksprotokollen ingår. Istället skulle en ny
produkt introduceras vilket skedde på en besökskonferens i Växjö som gick av stapeln i
början av november. Från oss deltog Johanna, Anna Ekstedt, som är ny i vår besöksgrupp,
och undertecknad.
Med det i ryggen drog vi igång med besök i Delsbo och Gnarp där jag och Anna deltog.
Tyvärr var jag inte riktigt bevandrad i det nya protokollet så inget visade sig kommit med i
protokollet. Det blev en extra tur till Delsbo och då gick det bättre. Johanna och jag besökte
sedan ÄRK och GRS så nu är vi igång. Under vintern och våren 2019 kommer vi att avverka
resterande ridskolor. Ambitionen är sedan att påbörja en fjärde besöksrunda i höst.
Anna och jag besöker ridskolorna i Hälsingland medan Johanna och jag tar ridskolorna i
Gästrikland.
När det gäller våra iakttagelser under besöken sammanfaller med det jag skrev förra året.
En intressant händelse är den intervju Radio Gävleborg gjorde med Leif Hall och mig om hur
samarbetet med kommunerna fungerar. Där fick vi chansen att uttrycka vår syn på frågan. Jag
har försökt få en fortsättning på den här frågan då man också bjuder in kommunledningarna,
men ännu inte fått någon respons från radion.
I Hudiksvall har vi haft kontakt med kommunledningen för att få tillstånd ett möte under den
närmaste tiden för att få en klarare bild av hur dom ser på tidsporten i kommunen.
Vi är beredda att delta i liknande aktiviteter med kommunledningarna i övriga kommunerna
Några iakttagelser från förra året är fortsatt relevanta:
-

-

-

Många klubbar har fått fler elever. Vilket är mycket glädjande
Ekonomin är fortsatt kämpig på många håll. Ska man nämna en klubb som verkligen
lyckats vända trenden så är det Gävle Fältrittklubb vilka också belönades på galan
förra året.
Hästrekryteringen är också något som bekymrar då all avel är inriktad på elithästar
Många signalerar oro för framtida rekrytering av utbildade ridlärare
Att få intresserade som vill engagera sig i styrelsen är också ett problem på många håll
Samarbetet med kommunerna är ofta väldigt begränsat och jag tror att det är ett
område där klubbarna måste vara mycket aktivare. Vid våra möten erbjuder vi oss
alltid att delta i styrelse och kommunmöten om det kan vara till hjälp.
Generellt kan sägas att ridsporten aldrig haft ett bättre tillfälle än nu att agera då vi nu
är i fokus inte minst i media så det gäller att smida medan järnet är varmt

Det finns flera klubbar i distriktet som med ganska begränsade åtgärder kan bli
kvalitetsmärkta. Så vi ser fram mot att få dela ut ytterligare ett par kvalitetsmärkningar under
2019.
Hans Stenbom
Besöksansvarig i Distriktet
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UNGDOM
Distriktets ungdomssektion har de senaste året haft svårt att locka nya ungdomar till styrelsen.
För att nå ut till fler ungdomssektioner och sprida kunskapen om DUS arbete arrangerades en
ungdomsdag.
Dagen arrangerades i samarbete med SISU och DUS samt var helt kostnadsfri för deltagarna.
Sju av distriktets ungdomssektioner deltog och dagen var mycket uppskattad.
Ungdomssektionerna fick utbyta erfarenheter och fick tips på roliga aktiviteter de kan
arrangera i sina föreningar.
Man diskuterade också hur man beter sig på sociala medier, mobbing i stallet och hur man är
en bra kompis.
Målet är att vi ska arrangera ytterligare en ungdomsdag i vår då vi förhoppningsvis når ut till
ännu fler ungdomssektioner.
Anna Ekstedt
Ungdomsansvarig i distriktet

UNGDOMSSEKTIONEN (DUS)

Verksamhetsberättelse för DUS Gävleborg 2018
DUS-året inleds med ett sedvanligt årsmöte, denna gång hos Bollnäs Ridsällskap. Fyra
föreningar, Bollnäs Ridsällskap, Bollnäs Sportryttare, Gävle Ponnyklubb samt Tunalids
Ridklubb, fann sig representerade vid årsmötet.
År 2018 har, förutom en rad möten, bjudit på olika aktiviteter. Under vårterminen arrangerade
DUS den alltid så spännande och givande teoritävlingen Vi i stallet. Trots regn och rusk
trotsade lagen vädret för att komma till BRS i Hälsingland och visa vad de kan inom
hästkunskap. Tävlingen hade ett deltagarantal på 10 stycken tävlande, samt lagledare.
När höstterminen kom kallade DUS till halvårsmöte då flera personer avgått, innan
mandatperiodens slut, och det inte skulle vara hållbart med endast två personer i DUS. Men
då det endast var en förening som svarat på kallelsen blev halvårsmötet inställt, och istället
adjungerades en ledamot.
Med det nya tillskottet i DUS blev det äntligen dags för en ungdomsträff på CFL (Centrum
för Flexibelt Lärande) i Söderhamn. Alla ungdomssektioner i Gävleborg bjöds in, och en
handfull föreningar deltog under dagen. Dagen bjöd på olika föreläsningar, med fokus på våra
ungdomssektioner och god stämning bland föreningarna.
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Under året har DUS Gävleborg, återigen, fått möjligheten att bland alla inkomna
nomineringar till SvRF utse Årets Ungdomssektion samt Årets Ungdomsledare för Gävleborg,
något som DUS ser som ett fantastiskt nyttigt initiativ från den centrala ungdomssektionen,
CUS, för att lyfta och uppmuntra ungdomarna i våra föreningar. DUS Gävleborgs val av
ungdomsledare blev inte bara Årets Ungdomsledare i Gävleborg, utan även utnämnd till
Årets Ungdomsledare i Sverige, vilket visar på att vi har engagerade ungdomar i Gävleborgs
distrikt, och särskilt roligt är det att Gävleborg uppmärksammas nationellt. Det är fantastiskt
att vi har så fina ungdomsledare och ungdomssektioner i Gävleborg, och DUS Gävleborg ser
fram emot att fortsätta uppmuntra de som komma skall.
DUS-medlemmar under 2018:
Zan Yee Pang – Ordförande
Fanny Berglen – Vice ordförande (avhopp 13 augusti 2018, efter 149 dagar)
Tomina Maukonen – Informationsansvarig, Ekonomiansvarig
Tova Lundmark – Ledamot (avhopp 8 april 2018, efter 22 dagar)
Olivia Knudsen – Adjungerad ledamot (sedan 13 augusti 2018)

Zan Yee Pang
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Distriktets medlemsantal 2018
Distriktet har under 2018 haft totalt 34 föreningar varav 16 bedriver ridskola. I Gävleborg
hade vi 5882 medlemmar den 31 december 2018.
Klubb
Bergsjö Rid & Körsällskap
Bollnäs Ridsällskap
Delsbo Kör & Ridsällskap
Edsbyns Ridklubb
Föreningen Gestrike Sportryttare
Föreningen Rengsjöhästen
Gnarps Ridklubb
Gävle Fältrittklubb
Gävle Ponnyklubb
Gävle Ryttarsällskap
Harmångers Ridklubb
Hofors Ridsällskap
Hudiksvalls Rid- och Ponnyklubb
Högbo Ridklubb
Järbo Ryttarsällskap
Järvsö Ridklubb
Jättendals Ridklubb
Kilafors Ridklubb
Kungsgårdens Ryttarklubb
Ljusdals Ridklubb
Mitt Hjärta Hästsportförening
Nansta Sportryttarförening
Naturlära Hästsällskap
Föreningen Bollnäs Sportryttare
Ockelbo Ryttarförening
Ringnäs Ryttarförening
Storvik Ovansjö Ridklubb
Söderhamns Hästsportklubb
Söderhamnsortens Ryttarförening
Torsåkers Hästintresseförening
Tunalids Ridklubb
Årsunda Hästklubb
Älvkarleby Ridklubb
Österfärnebo Ryttarsällskap
Totalt antal medlemmar alla klubbar i
Gävleborgs Ridsportförbund
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2017
20
330
206
126
45
41
138
336
456
499
32
269
440
280
61
11
29
54
44
198
60
47
34
126
226
66
369
49
230
80
326
34
278
116

2018
14
452
214
160
38
44
116
407
532
473
39
265
445
376
65
0
23
60
23
199
48
55
38
128
228
65
309
53
229
61
306
32
284
101

5655

5882

Styrelsen Gävleborgs Ridsportförbund
Gävle 2019-03-17

Ordf. Anette Englund

Vice ordf. Lilian Axelsson

Hans Stenbom

Pernilla Netsman – Stolpe

Robert Lundberg

Zan Yee Pang

Anna Ekstedt
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