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Verksamhetsberättelse 2017
Historik
År 1919 bildades aftonskolan, Föreningen Göteborgs Arbetares Folkhögskola, förkortad GAF.
Initiativet kom från det Lokala Bildningsutskottet i Göteborg, utskottet var ett embryo till det som
senare blev ABF Göteborg. Aftonskolan GAF föddes i en brytningstid och var ett barn av sin tid.
Europa låg i spillror efter att första världskriget förött kontinenten i fyra års tid. Svensk arbetarrörelse
fick under den här tiden sina första stora framgångar. Mellan åren 1918 till 1921 infördes lika och
allmän rösträtt, den politiska grenen av den unga arbetarrörelsen bildade sin första regering och
arbetarrörelsens paradkrav, åtta timmars arbetsdag infördes. Sverige tillät, som sista land i Norden,
kvinnor att rösta i allmänna val.
Arbetarklassen hade makten inom räckhåll,
dess representanter saknade dock i gemen
den kunskap som krävdes. Målet med skolan
blev därför att bilda arbetarklassens
förtroendevalda och ge dem de verktyg som
krävdes för att reformera Sverige. Den 8
december 1919 fastställdes, med hjälp utav
Ernst Wigforss som sakkunnig, skolans första
kursplan. Ernst Wigforss, som senare blev
finansminister och var en av den svenska
socialdemokratins största teoretiker, deltog
som lektor under den första höstterminen.
Kursplanen innefattade nationalekonomi, industriell demokrati, studier i arbetarskyddslagar,
kollektivavtal, historia, kommunalkunskap och socialism. Tämligen svåra ämnesval för en målgrupp
som i bästa fall genomgått en 6-årig folkskola. Folkskolan var en offentlig skola som strävade efter
att tygla sina elever, nära fyrtio procent av innehållet i folkskolan var moralbaserat, dvs. ordning och
99999flit samt kristendomsundervisning. Arbetarrörelsens behov av en egen skola, där rörelsen ägde
makten över bildningen, var kolossalt. Till första årskullen ansökte hundra personer. 1920 startade
skolan med en första årskull om ca 50 deltagare.
GAF är i dag en treårig utbildning som i huvudsak sker under kvällar och helger. Utbildningen har
genom åren förändrats i pedagogik och innehåll. Deltagarantalet har skiftat beroende på intresse,
inriktning och resurser. Formen har förändrats men flertalet saker är konstanta. GAF riktar sig till
förtroendevalda inom arbetarrörelsen, kunskaperna som deltagarna förvärvar på GAF skall ge dem
kraft, mod och verktyg för att påverka samhället i en rättfärdig riktning. Deltagarna skall efter
genomgången utbildning ha tillförskaffat sig kunskaper och ett arbetssätt som ger dem
förutsättningar att bedriva ett fackligt-politiskt folkrörelsearbete på ledande poster både lokalt och
nationellt.
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Inledning
Föreningens principer och verksamhet utgår från att arbetarklassens frigörelse skall vara dess eget
verk. Därför skall utbildningen som GAF genomför ge deltagarna ett praktiskt verktyg i kampen för en
bättre vardag både under arbete och fritid. Utbildningen skall bedrivas på ett sådant sätt att teori och
praktik förenas och ge deltagarna ett fackligt arbetsätt som används utifrån uppdraget som
förtroendevald. Deltagaren skall, utifrån de målsättningar som medlemsorganisationerna angivit i
GAF’s måldokument, efter fullgången utbildning nått målen utifrån sina egna förutsättningar. 2017
års pedagogiska utvecklingsarbete syftade därför till att stärka banden över klassgränserna och öka
lärandet mellan skolans tre årskurser. Vid uppstarten genomförde vi ett nytt pedagogiskt grepp för
att stärka bildandet av nätverk och samhörigheten mellan klasserna.
2017 erbjöd GAF sina medlemsorganisationer det Pedagogiska året. Det sker i samverkan med Runö
Fhsk, ABF Västra Götaland, RFS/ABF Göteborg, Byggnads och Kommunal Väst. Genom att de
samverkande organisationerna står för egeninsatser så blir initialkostnaden väldigt liten och
projektet skall ses som en investering i vår gemensamma fackliga studieverksamhet. GAF bidrar i
dagsläget med administration, en handledare samt struktur och ledning. Det pedagogiska året
förenar de pedagogiska utbildningar arbetarrörelsen i Västsverige erbjuder, i kombination med
praktik i de gemensamma tvärfackliga utbildningarna som genomförs..
Christina Blennerhed
Föreståndare - Föreningen Göteborgs Arbetares Folkhögskola
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Organisation
Styrelsens sammansättning
Årsmöte och därefter konstituerande möte, 16 mars 2017
Ordförande
Ordförande
Vice ord.
Kassör
Ledamot
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Leif Andersson tom 171122 LO-distriktet Västsverige, fast mandat
Bengt Forsling from 171122 LO- distriktet Västsverige, fast mandat
Katarina Bosetti KristofferssonIF Metall
Inga-Britt Rosengren
ABF Göteborg, fast mandat
Hans Hahn
ABF Göteborg, fast mandat
Jack Rolka
Byggnads region Väst
George Diab
IF Metall
Kajsa Lackovic
LO-distriktet Västsverige, fast mandat
Anna Skarsjö
Kommunal Väst
Frida Bengtsson
Handels
Åsa Jonsson
Deltagarrepresentant ÅK

Adjungerade:
Föreståndare samt en representant vardera från övriga årskurser, som ej går samma årskurs som den
valda deltagarrepresentanten.

Medlemsorganisationer
ABF Göteborg
Fastighetsanställdas förbund region väst
GS avdelning 6 Väst
Hotell och Restaurang Facket avdelning Väst
Handels avdelning 24
IF Metall Göteborg
Livsmedelsarbetareförbundet region Väst
LO-distriktet i Västsverige
SEKO region Väst
Socialdemokraternas partidistrikt i Göteborg
SSU Göteborg
Svenska Byggnadsarbetarförbundet region Väst
Svenska Elektrikerförbundet region Väst
Svenska Målareförbundet avdelning 3 Väst
Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst
Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 2
Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3
SKF Verkstadsklubb
Valmet Power Verkstadsklubb (fd. Metso Power Verkstadsklubb)
Volvo Verkstadsklubb
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Arbetsutskott
Sammankallande
Sekreterare i AU

Leif Andersson tom 171122/Bengt Forsling from 171122
Katarina Bosetti Kristoffersson

Kassör
Föreståndare

Inga-Britt Rosengren
Joachim Hurtig tom170418/Christina Blennerhed from 170419

Revisorer
Revisor
Revisor
Suppleant
Suppleant

Carina Ring
Pia Rönnesjö
Ted Gustavsson
Ingegerd Andersson

Socialdemokraterna i Göteborg
Kommunal Väst
IF Metall
IF Metall

Eva Olofsson
Lena Dahlqvist
Zarko Djurovic

Socialdemokraterna i Göteborg
Kommunal
IF Metall

Valberedning
Sammankallande

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året genomfört 8 protokollförda möten utöver årsmötet. Inför styrelsemötena
har Arbetsutskottet (AU) genomfört förberedande möten. Föreningens årsmöte genomfördes den
16 mars 2017
Föreningen skall uppbära en ekonomi som möjliggör utveckling för dess handledare och ha en god
framförhållning inför framtida kostnader. Styrelsen fattade under året beslut om att höja 2017 års
deltagaravgift till 9000 kr och resans avgift till 10500. Detta under förutsättning att andra eventuella
intäkter ej infinner sig som skulle ge skolan ett kraftigt överskott.
Utöver det har styrelsen fattat beslut om godkänna kommande uppstart vid Viskadalens folkhögskola
och förläggning av deltagarkongressen till Folkets Hus i Göteborg, genomfört och godkänt kommande
års studieresa, beslutat om underlag till både årskursföreningarnas- och skolans föreningsstadgar
(separata), antagit en representationspolicy, fastställt budget och attesträtt, beslutat att genomföra
ett pedagogiskt år.
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Handledare och föreståndare, GAFs 3-åriga utbildning
Anna Skarsjö och Parham Pour Bayramian
Helena Johansson och Mikael Soneson
Christina Blennerhed och Jörgen Steiner
Joachim Hurtig Föreståndare tom170418
Christina Blennerhed Föreståndare from 170419

GAFs pedagogiska år
Gick av stapeln 12-14 september2017 med 19 entusiastiska deltagare som fick sin grundutbildning i
pedagogik. Resten av utbildningen är uppbyggd på 3 heldagar i september, 2 december, 2 i februari
och 2 dagar 31 maj-1juni. Sedan tillkomer 1 kväll på hösten- 17 och 2 på våren- 18 . Handledarlaget
består av Joachim Hurtig, Ulrika Winblad, Marie Skruf, Jack Rolka , Leif Edvardsson och Christina
Blennerhed. Deltagarna varvar teori och praktik som genomförs med van handledare på fackliga
utbildningar. GAF s pedagogiska år föll väl i tiden och fyller ett behov som många av organisationerna
har. I slutet på året var det 15 engagerade och entusiastiska deltagare kvar.

Handledarutveckling
Skolans handledarträffar delas upp i avstämning, pedagogisk utveckling och planering.
Handledarlaget för den tre-åriga utbildningen har under året träffats sex heldagar och samt erbjudits
fyra halvdagar med gemensam planering. Fyra avstämningsträffar har skett under året på kvällstid.
Utöver det, erbjöds handledarna för ”Insikter” deltagande vid en nationell handledarträff vid LOskolan Runö. Samtliga handledare erbjöds utveckling inom ABFs Pedagogiska växthus, ca hälften
deltog. Handledarutvecklingens omfattning har normaliserats under året, även om den är mer
omfattande än för tre år sedan då arbetet med det nya måldokumentet påbörjades. Huvudskälet är
att handledarlaget, tillsammans med föreståndaren och Irith Blum, arbetat med föreningens nya
måldokument. Resultatet är ett förändrat arbetssätt där mål och syfte förtydligats.

Medlemmar och medlemsavgifter
GAF har 20 medlemsorganisationer. Årsavgift för fackliga avdelningar är 75 öre per medlem i
Göteborgs upptagningsområde. Övriga organisationer betalar 500 kronor i årsavgift.

Kursavgifter
Avgift per deltagare är 9000 kronor/årskurs under 2017, avgiften betalas av den organisation som
anmäler deltagaren. Kostnaderna för ”Insikter”, som ingår i LO:s kunskapssystem, bekostas av LO
centralt. Utöver dessa kurskostnader, står anmälande organisationer för deltagarnas
stipendier/förlorade arbetsförtjänst utifrån behov, samt kostnader för studieresan.
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Verksamhet
Skolans arbetssätt
Innehåll och upplägg av studierna utgår ifrån skolans måldokument. Måldokumentet har utvecklats
utifrån en analys av de uppgifter som förtroendevalda har att hantera. Med texten i måldokumentet
som utgångsläge analyserar, inventerar och planerar deltagarna och handledarna i respektive årskurs
de kunskaper som behöver införskaffas och utifrån det vilka arbetsmetoder som används. Det är
grunden för den studieplanering som gäller för respektive årskurs. Utvärderingar sker regelbundet
under studietiden för att säkerställa studiernas kvalitét. Måldokumentet anger att GAF har ett lokalt
perspektiv i upplägg och genomförande, utbildningen utgår från deltagarnas situation. De senaste
årens verksamhet visar att deltagarnas studieplan innehåller bland annat arbetsrätt, välfärdsfrågor,
organisations- och föreningskunskap, mötesteknik, muntlig och skriftlig träning, svensk politik samt
internationella frågor. GAF är en treårig processutbildning som i huvudsak sker under kvällar och på
deltagarnas fritid. Under ett läsår innefattar GAF tre årskurser med ca 70 deltagare utifrån den
treåriga kursplanen, fyra årskurser med 85 deltagare utifrån verksamhetsåret med deltagare från 9
LO förbund. Studierna under kvällarna bedrivs vid AFiGs lokaler, Järntorget.
Föreningens verksamhetsår är baserat på kalenderåret (januari-december), medan deltagarnas
verksamhetsår följer det allmänna skolåret – höst- och vårtermin. Därför följer vi, i berättelsen,
årskurserna antingen terminsvis (årskurs 1 höst uppstartsklass och avgångsklass årskurs 3 vår) eller
i process över årskursåren (Årskurs 1 vår/2 höst och årskurs 2 vår/3 höst). Enskilda moment som
kursen Insikter och den gemensamma deltagarkongressen beskrivs separat.

Insikter
Insikter är en LO-utbildning som genomförs centralt och regionalt i landet. GAF har en
överenskommelse med LO att erbjuda och genomföra Insikter som en del utav GAF. GAF genomför
utbildningen med egna handledare i sammarbete med Runö, och deltar vid de årliga pedagogiska
träffarna för Insikter som anordnas vid Runö kursgård. LO ersätter GAF för de kostnader som
uppkommer.
Insikter genomförs i början av deltagarnas första årskurs, kursen säkerställer att deltagarna har
samma grundläggande förkunskaper. Insikter är en väl integrerad del i GAF och ger en god grund för
deltagarnas fortsatta lärande. Till GAF söker deltagare som tidigare gått Insikter och deltagare som ej
genomgått den centrala LO-utbildningen. Insikter i skolans regi genomförs under tio heldagar, varav
tre dagar på internat tillsammans med alla deltagare på GAF 1 och därefter sju dagar på externat
tillsammans med de GAF-deltagare i årskurs 1 som ej tidigare gått utbildningen.
Enbart ca 20 % av deltagarna som börjar GAF, har tidigare gått Insikter. Årets Insikter genomförde
under tre dagars internat vid Viskadalens kursgård samt två dagar i hyresgästföreningens lokaler på
första långgatan och resterande på Kristinedal vid SKF.
Insikter gav deltagarna redskap och förståelse om de krafter och motkrafter som kämpar om makten
vid arbetets marknad. Deltagarna fick en ökad kunskap om de ideologier som figurerar i aktuell
debatt. Kursen gav deltagarna förklaringar till fackföreningens ställningstaganden och rörelsens
värderingar. Deltagarna undersökte, bland annat, sitt eget ledarskap och genomförde projekt- och
ideologiarbeten under kursen.
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Deltagarkongress
Deltagarkongressen genomfördes vid Folkets hus, Järntorget, Göteborg under helgen den 23-24 april,
2017. Deltagarkongressen är länken som förenar alla deltagare i en gemensam aktivitet där alla är
aktiva. Genom åren har deltagarkongressen haft olika innehåll, ansvarsområden och namn. Arbetet
inför och genomförandet av deltagarkongressen, skall ge kunskaper och insikt i
medlemsorganisationernas högsta beslutande organ.
I tidigare verksamhetsberättelser, benämns deltagarkongressen som ”Årsmötesspel”. Genom ett
initiativ från 2012 års tredje årskurs ändrades namnet till det nuvarande. Förfarandet inför och under
deltagarkongressen är huvudsak följande:
Årskurs 3 skriver ett handlingsprogram, handlingsprogrammet är ett dokument som beskriver vägen
till ett bättre samhälle. De övriga årskurserna skriver därefter motioner som syftar till att förbättra
handlingsprogrammet. Årskurs 3 besvarar de inkomna motionerna som sedan behandlas under
deltagarkongressen. Årskurs 3 ansvarar för presidium och i princip hela deltagarkongressens
organisering, samt en kongressmiddag som äger rum under lördagskvällen. De övriga årskursernas
ansvarsområde är att skriva motioner samt muntligt övertyga kongressens ledamoter om det rätta i
sina förslag. Som övning och företeelse är skolans kongress unik. 2017 års deltagarkongress
behandlade handlingsprogrammet ”Upp till kamp”. Kongressen förfor med idel välformulerade
motioner. Kongressen utvecklas och förändras kontinuerligt allt utifrån deltagarnas kompetens och
behov.
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Årskurs 1 höst, första terminen
Årskursen träffades första gången tisdagen den 22 augusti på AFIG för en introduktion. 25-27 augusti
samlades klassen på Viskadalens Folkhögskola för en gemensam uppstart med övriga GAF deltagare.
Inledningen lade grunden vid varför jag är här, min roll som deltagare och förväntningar, både från
mig själv och min organisation. 28-29 augusti fortsatte insiktsgänget att förkovra sig i
hyresgästföreningens lokaler. Ideologier, politik och värderingar som ligger rörelsen varmt om hjärtat
stöts och blöts.31 augusti inleder vi GAF kvällarna med föreningskunskap som ständigt behöver
utvecklas utifrån deltagarnas behov. Vi har bland annat jobbat med medlemsmötend är
föreningsdemokratin har stått i fokus. Under hösten har vi arbetat med att skriva motioner till
handlingsprogrammet och måldokumentet. Tillsammans skapade deltagarna en uppskattad och
trevlig julfest.
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Årskurs 1 vår, årskurs 2 höst
Årskurs 1 började fördjupa sig i måldokumentets ord socialt förstående och demokratiskt
förhållningssätt utifrån olika perspektiv. Längre fram på våren lades mycket energi på att besvara
motioner samt vässandet av retorik, argumentation och mötesteknik. Arbetet med deras egen
förening förbättrades under våren. Löpande arbetade GAF- ettorna med gruppmetodik och lärstilar
utifrån behovet som handledare. Sist men inte minst kom den stora efterlängtade
deltagarkongressen som alla jobbat så hårt med. Detta år utvecklades och lyfte kongressen
ytterligare då deltagarna var lyhörda och lyssnade på varandra och gick till beslut därefter.
Hösten startade på Viskadalens folkhögskola där bland annat arbetet med måldokumentet och
föreningskunskapen inleddes. Åter på skolan fortsatte arbetet med föreningskunskapen där klassen
fick grupparbeta med olika typer av ideella föreningar och redovisa detta. Vidare arbetades det med
planering av metoder för måldokumentet som ledde fram till fyra stycken grupparbeten och
redovisningar. Klassen skrev också motioner utifrån treornas handlingsprogram. Under hösten
genomförde man sitt årsmöte samt ett medlemsmöte. Höstterminen avslutades med en julfest.
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Årskurs 2 vår, årskurs 3 höst
Våren inleddes med fortsättning av redovisningar från höstens grupparbeten utifrån måldokument.
Därefter arbetade klassen med förberedelser inför åk 3 med grunderna till sitt kommande
handlingsprogram samt syfte och utifrån det också kommande resmål. Våren fortsatte med
förberedelser inför deltagarkongressen där klassen fick träna på sina motioner i
argumentationsteknik och öva på sitt framförande. Klassen genomförde två medlemsmöten under
terminen och den avslutades med den sedvanliga deltagarkongressen.
Höstterminen ägnades till stor del åt arbetet med handlingsprogrammet som slutfördes under
terminen, resultatet sammanaställdes och det färdiga programmet döptes till ”Trygg-Ett
valmanifest”. Deltagarna fokuserade på som arbetsmarknad, integration, jämlikhet/jämställdhet och
välfärd. Resegruppen arbetade fram ett förslag som godkändes av GAF styrelsen, klassen reser till
Berlin , maj 2018. I Berlin vill gruppen fördjupa sig i följande frågor, facklig organisering, mänskliga
rättigheter, flyktingfrågan och EU.
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Årskurs 3 vår, avgångsklass
Temat under vårterminen var förberedelse inför anordnadet av deltagarkongressen och planering för
den kommande klassresan. Under terminens start ägnades mycket tid åt att besvara de andra
klassernas motioner. Arbetet var en utmaning då motionerna var välskrivna och klassen hade
ambitionen att besvarandet skulle hålla hög kvalitet. Stor del av terminen ägnades också åt att träna
mötesteknikinför deltagarkongressen. Klassen fick också tillfälle att lära sig mer om vikten av
demokratiska möten, där alla ges tillfälle att yttra sina åsikter. Kopplat till detta fick gruppen även
lära sig hur man upptäcker och bemöter härskartekniker. Talare på kongressen var Dan Gabrielsson.
Avgångsklassens studieresa genomfördes från den 6 till den 13 maj 2017, resmålet var Ljubljana.
Totalt genomfördes tio möten/ besök under studieresan och de uppsatta kunskapsmålen infriades.
Hans Hahn, styrelsens representant från GAF och Christina Blennerhed handledare, deltog på resan.
Reseberättelsen var tillfyllest och lämnades till styrelsen i utsatt tid.
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Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 20170101 – 20171231

Resultaträkning
Intäkter
Deltagar- och kursintäkter
Studieresan
ABF-bidrag
LO-bidrag
Bidrag från folkhögskola
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
S:a Intäkter

Kostnader
Verksamheten
Kvällar/internat/externat
Resekostnader – Studieresan
Handledarkostnader
Övriga kostnader
Lön föreståndare
Verksamhetskostnader
Övriga kostnader
Teknik/inventarier/förbrukningsvaror
Adm/förvaltn/årsmöte/medl.avg
Löner förtroendevalda
Bankkostnader
Summa övriga kostnader

2016-12-31
614 557
170 000
181 743
187 919
0
80 088
4 600
202

2017-12-31
671 250
194 109
147 550
127 376
0
68 669
0
_____ 2 026

1 239 109

1 210 980

398 081
205 591
316 039
13 923

433 934
190 986
283 091
15 800
67 523
991 334

933 634
29 062
5 283
900
35 245

0
7 500
13 499
900
21 899

S:a Kostnader

968 879

1 013 233

Årets resultat

270 230

197747
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Balansräkning
Tillgångar
Fakturafordringar

Kassa och bank
Swedbank
GAF kort
Placeringskonto
GAF start höst 2014
GAF-3 start höst 2015
GAF-2 start höst 2016
GAF-1 start höst 2017

Summa tillgångar

20170101

20171231

458 486

374 756

947 517
5 581
1 000 000
32 925
39 679
0
2 025 702

2 282 270
3 054
0
0
39 679
41 753
9 600
2 376 356

2 484 188

2 751 112

1 526 104
130 000
175 000
_270 230
2101 334

1 796 334
130 000
175 000
197 746
2 299 080

32 925
39 679
0
0
310 250
382 854

0
39 679
41 753
9 600
361 000
452 032

2 484 188

2 751 112

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Jubileumsfond
Investeringsfond
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
GAF start 2014
GAF start 2015
GAF start 2016
GAF start 2017
Förutbet. delt.avg våren -17
Summa skulder
Summa skulder och eget kapital
Göteborg den 8 februari 2017

Bengt Forsling

Kajsa Lackovi

Katarina Bosetti Kristoffersson

Hans Hahn

Jack Rolka
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Inga-Britt Rosengren

George Diab

Slutord
Styrelsen vill med detta slutord tacka för det gångna året. GAF året 2017 har gått och det hade inte
kunnat genomföras utan engagerade handledare och kursdeltagare samt föreståndare. Deltagarna
har med stort engagemang genomfört året med motionsskrivning, motionsbesvarande, arrangerat
deltagarkongress och genomfört den på ett mycket professionellt sätt. Att få ha GAF som utbildning i
Göteborg är en tillgång för alla våra medlemsorganisationer. Här utbildas fackliga förträdare till att ta
uppdrag både inom våra fackliga organisationer samt inom politiken och det är en stor fördel för
Göteborg och dess kranskommuner.
Vad har 2017 inneburit för oss alla, en hård och kall värld på många håll. Det som sker idag är inte
humant och måste stoppas. Vi alla som är fackligt och politiskt engagerade har en viktig uppgift att
motverka dessa krafter på det sätt vi har möjlighet.
Göteborg den 1 mars 2017

Bengt Forsling
Ordförande

Hans Hahn

Katarina Bosetti Kristoffersson
Vice ordförande

Jack Rolka

George Diab
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Inga-Britt Rosengren
Kassör

Kajsa Lackovic

FÖRENINGEN GÖTEBORGS ARBETARES FOLKHÖGSKOLA

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, utsedda att granska Föreningen Göteborgs Arbetares Folkhögskolas
verksamhet och förvaltning, har granskat föreningens ekonomiska redovisning.
Granskningen omfattar tiden 1 januari 2017 - 31 december 2017.
Vi har tagit del av räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysningar om styrelsens
förvaltning och föreningens ekonomi, samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder vi ansett
erforderliga. Det har inte vid vår granskning framkommit något att erinra om.
Beträffande föreningens verksamhet och ekonomiska ställning hänvisar vi till styrelsens
berättelse.
På grund av vad vi vid revisionen iakttagit tillstyrker vi att årsmötet beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017 -12-31.
Göteborg den 14 februari 2018

______________________
_____________________
Carina Ring
Pia Rönnesjö
(Av föreningen utsedda revisorer)
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