Verksamhetsberättelse för 2015
Styrelsen har sedan den 1 januari 2015 till den 21 mars 2015 haft följande
sammansättning
Ordinarie ledamöter
Torbjörn Håkansson

Lena Johansson

Ordförande, Jakt, Ansvarig för WelshNytt och
hemsida
V.Ordförande,
Agility,
Aktivitetsgrupper
och
Rallylydnad
Sekreterare,
Lydnad,
Aktivitetsgrupper
och
Medlemsregister
Kassör
sammankallande Avels- och uppfödarkommitté
och Utställning
Viltspår

Suppleant
Kristina Håkansson

Utbildning och Allroundwelshen

Lena Torstensson
Emelie Carlsson
Anne Blomster Gunnarsson
Janne Gustavsson

Firmatecknare
Torbjörn Håkansson, Lena Torstensson, Anne Blomster Gunnarsson – var för sig under
10 000 kr och tillsammans över 10 000 kr, samt att verkställa betalningar som är en
direkt följda av klubbmötets eller styrelsens beslut, t.ex. tryckning av WelshNytt även i
de fall kostnaden överstiger 10000 kr. Torbjörn Håkansson, Lena Torstensson, Anne
Blomster Gunnarsson– har haft rätten att, var för sig, fritt överföra pengar mellan
klubbens konton i Nordea, Handelsbanken och Länsförsäkringar Bank.
Torbjörn Håkansson har rätten att teckna avtal för klubbens räkning.
Av årsmötet valda funktionärer för perioden 1 januari 2015- 22 mars 2015
Revisorer
Katarina Wigart
Gary Metheny
Revisorssuppleanter
Eva Lundkvist
Janne Berglund
Valberedning
Birgitta Abrahamsson (Sammankallande)
Carina Arvidsson
Harriet Carlsson

Efter årsmötet den 22 mars 2015 till 31 december 2015 har styrelsen haft följande
sammansättning.
Ordinarie ledamöter
Torbjörn Håkansson
Lena Torstensson
Emelie Carlsson
Birgitta Limnefelt Sundin
Anne Blomster Gunnarsson
Bo Olofsson
Lena Johansson

Ordförande, Jakt, Ansvarig för WelshNytt och
hemsida
V.Ordförande och Utbildning
Sekreterare och Medlemsregister
Kassör
Aktivitetsgrupper och Allroundwelshen
Utställning
Viltspår

Suppleant
Janne Gustavsson
Anita Korvela

Sammankallande Avels- och uppfödarkommitté
Lydnad, Rallylydnad och Agility

Firmatecknare
Torbjörn Håkansson, Lena Torstensson, Birgitta Limnefelt Sundin– var för sig under
10 000 kr och tillsammans över 10 000 kr, samt att verkställa betalningar som är en
direkt följda av klubbmötets eller styrelsens beslut, t.ex. tryckning av WelshNytt även i
de fall kostnaden överstiger 10000 kr. Torbjörn Håkansson, Lena Torstensson, Birgitta
Limnefelt Sundin– har haft rätten att, var för sig, fritt överföra pengar mellan klubbens
konton i Nordea, Handelsbanken och Länsförsäkringar Bank.
Torbjörn Håkansson har rätten att teckna avtal för klubbens räkning.
Av årsmötet valda funktionärer för perioden 22 mars 2015- 31 december 2015
Revisorer
Katarina Wigart
Lilian Jonsson
Revisorssuppleanter
Eva Lundkvist
Janne Berglund
Valberedning
Nina Korvela (Sammankallande)
Carina Arvidsson
Rolf Carlsson
Utanför styrelsen (av styrelsen beslutade)
Carina Dahlberg
Rasinformatör och Valphänvisare
Gun Holmberg
Resultatredovisning

Jessica Björling Brännlund
Dan Axelsson
Marita Björling
Carsten Harven Sörensen
Kicki Kindstrand
Pia Myrseth
Linda Toftehag

Redaktör WelshNytt Nr 1-3
Redaktör WelshNytt Nr 4
Webmaster
Welsh Shopen, Avels- och uppfödarkommitté
Avels- och uppfödarkommitté
Avels-och uppfödarkommitté
Avels- och uppfödarkommitté

Styrelsemöten
Under 2015 har styrelsen hållit 9 möten, varav ett varit konstituerande. Ett av mötena
har varit fysiskt, ett har varit Per Capsulam och övriga har hållits per telefon. Möten har
ägt rum; 26 januari, 26 februari, 22 mars (konstituerande), 25-26 april, 26 maj, 3
augusti (Per Capsulam), 20 augusti, 22 oktober, 15 december. Mötet den 3 augusti
behandlade endast reducerad avgift för Club Show 2015.
Övriga möten
Torbjörn Håkansson och Lena Johansson deltog på SSRKs funktionärsträff 2015, den 1819 april.
Torbjörn Håkansson deltog på SSRKs Fullmäktige den 17-18 maj 2014.
Torbjörn Håkansson har i samband med SSRKs funktionärsträff samt Fullmäktige deltagit
i samverkansmöten med SSRKs övriga rasklubbar för Spaniel.
Ekonomi
Ansvariga: Birgitta Limnefelt Sundin
Årets ekonomiska resultat på - 46 972,44 kr ger ett överskott gentemot budget på 11
027,56 kr. Vi kan konstatera att medlemsintäkterna, som är en av våra största intäkter,
ligger under budgeterat trots en svag medlemsökning. På utgiftssidan har utnyttjade
pengar från aktivitetsgrupperna ökat men är ännu inte uppe i budgeterad nivå.
Medlemsregistret
Ansvarig: Emelie Carlsson
Medlemsantalet den 31 december 2015 uppgick till totalt 858 (838), varav 737 (707)
ordinarie-, 105 (97) familje- och 16 (15) utlandsmedlemmar. 2014 års siffror inom
parentes. Detta innebär att vi under året blev fler medlemmar vilket får ses som mycket
glädjande, det är nu andra året i rad som klubben ökar i medlemsantal.
Under 2015 har 65 (41) fullbetalande nya medlemmar tillkommit, 99 (90)
gåvomedlemmar. Totalt 11 (9) nya utlandsmedlemmar, varav 9 är gåvomedlemmar.
2014 års siffror inom parentes. Från dem som blev nya medlemmar samt
gåvomedlemmar under 2014 har 29 av 41 nya- och 37 av 90 gåvomedlemmar erlagt
ordinarie medlemsavgift 2015.
Av de som erhåller gåvomedlemskap stannar 45-55 % i klubben i mer än ett år (sett
över de senaste två åren). Klubben består av sina medlemmar och ett viktigt arbete med

att kunna fortsätta bedriva klubbens rasarbete är att vi behåller våra medlemmar och att
nya ägare till en Welsh Springer Spaniel ser WSSK som ett naturligt val. En oerhört viktig
del av detta är att våra kennlar informerar om att klubben finns och helst även ger ett
gåvomedlemskap till samtliga valpköpare. En klubb är ingen klubb utan sina medlemmar.
Med anledning av detta vill WSSK rikta ett särskilt tack till följande kennlar som hjälpte
till att hålla klubben vid liv: Wermlandias, Umanioras, Hallonbos, Redspots, Art Geson's,
Heddychlons, Freckles, Covent Garden, Ängsblommans, Dalkrokens, Pelydryns, Wallovas,
Equisetum, Wenanders, Billbens och Smörsoppens. Som tack för stödet ger klubben även
de kennlar som skänker gåvomedlemskap en fri annons i WelshNytt nummer 4 varje år.
Vi hoppas att fler inser vikten av att bidra till klubbens fortlevnad genom att skänka
samtliga sina valpköpare ett gåvomedlemskap.
Avel
Ansvarig: Janne Gustavsson
Övriga ledamöter i avels- och uppfödarkommittén har varit Carsten Haven Sörensen, Pia
Myrseth, Linda Toftehag och Kicki Kindstrand. Avelsrapport presenteras i separat bilaga.
I övrigt så har kommittén arbetat med att färdigställa RAS vilken efter godkännande av
WSSKs styrelse sändes in till SSRK under december 2015.
Dagen efter Club Show hölls en halvdagsträff med föreläsning om ögon av veterinär Berit
Wallin Håkansson. Vid träffen diskuterades även klubbens hållning avseende krav på
gonioskopiundersökning innan avel.
Vidare har kommittén hanterat frågor från medlemmarna. Hälsoresultat har även
presenterats i tidningen WelshNytt.
Valphänvisning
Ansvarig: Carina Dahlberg
40 st. kullar (vilket är nästan exakt som 2014 då det var 39 kullar) har gått via
valphänvisningen, dessa har fått foldern "Klubben för alla" skickade till sig när det
började närma sig leveransdatum, så uppfödarna kunde skicka med ett ex./valp. Av
dessa 40 kullar var det två tikar som gick tomma. 6 st hundar, 4 hanar & 2 tikar har
blivit omplacerade under året.
Utbildning
Ansvarig: Lena Torstensson
En blåsig helg på våren hade vi ett jubileumsläger där det fanns möjlighet till att pröva
på och få lära mer om agility, jakt, rallylydnad och viltspår. Duktiga hundförare med lika
duktiga hundar mötte upp och trotsade vind och regn med gott humör.

Trimvårdshäftet har färdigställts under våren och finns nu på hemsidan.
Flera aktivitetsgrupper har haft aktiviteter som även inkluderar utbildningsinslag.
Sekreteraren har deltagit i en utbildning för styrelseledamöter i SKKs regi.
Klubbstyrelsen har slutfört arbetet med att ta fram befattningsbeskrivningar vilket
förhoppningsvis leder till att nya ledamöter lättare ska kunna sätta sig in i respektive
ansvarspost.
Rasinformatör
Ansvarig: Carina Dahlberg
Ett par telefonsamtal och mailförfrågningar i månaden har hanterats av rasinformatören
(något fler på vår/sommar säsongen) med allt från div. allmänna hundfrågor till mer
specifika om just welshen. Under detta år uppfattas det som att fler har varit inne på
www.wssk.se och "läst på" innan de ringer och ställer frågor.
Rasmontrar
Ansvariga:
Stora Stockholm: Margareta Svedlund
My Dog: Agneta Höglund
Jakt- och fiskemässan Bosjökloster: Torbjörn & Kristina Håkansson
WSSK har varit representerad med monter vid följande evenemang:
MyDog i Göteborg januari 2015
Skånska jakt- och fiskemässan i Bosjökloster augusti 2015
Stockholm Hundmässa december 2015
Vid mässorna presenteras rasen av engagerade medlemmar med olika erfarenhet av
rasen. Detta skapar engagemang hos våra medlemmar för rasen och klubben, och ger
troligare en bredare bild av rasen en om endast uppfödare presenterat vår ras.
Utställning
Ansvarig: Bo Olofsson
Under verksamhetsåret 2015 har en Open Show hållits i Falköping, med aktivitetsgrupp
Skaraborg som arrangör. Antalet deltagande hundar i Skövde var 31 stycken.
BIS, Open Show Skövde
SE U(u)CH Welford´s Duchess Of Heddychlon
e. SE U(uCH Benton Under Oath,
u. Welford´s Rose De Lexington
Ägare: Birgitta Abrahamsson & Janne Gustavsson, Timmersdala

BIS-2, Open Show Skövde
SEU(u)CH, FJ JV-11, NOUCH, NORD JV-11, NORD V-11 Welford´s Harrington Hall
e. C.I.E. SE U(u)CH, DK UCH WW-10 EUW-11 Don´s Paparazzi,
u. SE U(u) CH Welford´s Belmont Falls Ägare: Mia Hansson o Carsten Sörensen, Uppsala
Klubben genomförde lördagen den 17 november 2015 årets Club Show på Stockholms
Hundcenter i Upplands-Väsby. Tack vare ett fantastiskt arbete som gjordes av Carsten
Haven Sörensen och hans medarbetare kunde vi räkna in 130 anmälda hundar som
bedömdes av paret Honor och Tim Harrison från England. Styrelsen vill tacka alla berörda
för ett mycket fint genomfört arrangemang.
BIS 1, Club Show
SE V-15 NORDJV-14 NO JV-14 SE U(u)CH NO UCH DK UCH Welford's Nobel Son Of
Aeron
e. GBSHCH Ferndel Aeron Magregor,
u. NORDJV-08 SE U(u)CH NO UCH SE VCH Don's Dear Ms Welford,
Ägare: Carsten Haven Sörensen & Urban Pettersson, Upplands Väsby
BIS 2, Club Show
NO UCH SE U(U)CH Dimmös Bag-Lady
e. C.I.E WW -10 DK CH(u) DK V -11 EUW -11 SE U(U)CH Don´s Paparazzi
u. NO UCH NO V -04 SE U(U)CH Dimmös Rebella Fighter
Ägare Monica Schultz, Vetlanda
Lydnad
Ansvarig: Anita Korvela
KM i lydnad gick av stapeln den 19 september på Segersjö herrgård utanför
Odensbacken. Det var åtta ekipage anmälda och samtliga kom till start för domare
Emelie Hörman. Årets klubbmästare blev Susanne Andersson med SEVCH LPI LPII
Freckles Lappricka Pappricka som fick 191 poäng. Andraplaceringen gick till Karolina
Jansson med SEVCH LPI RLD N RLD F RLD A RLD M Freckles Maldon Sea Salt med 189
poäng som även fick domarens pris. Tredjeplaceringen gick till Margaretha Larsson med
LPI LPII RLD N & F & A & M SEVCH Merry One´s Why Me med 179 poäng.
Årets KM genomfördes med de nya reviderade reglerna (fastställda vid årsmötet 150322)
vilket innebar att det endast var en klass med moment från klass 1 och 2.
Rallylydnad
Ansvarig: Anita Korvela
KM i rallylydnad genomfördes även det på Segersjö herrgård utanför Odensbacken den
19 september. Domare var Maria Skoog och till klubbmästare utsåg hon Karolina Jansson
med SEVCH LPI RLD N RLD F RLD A RLD M Freckles Maldon Sea Salt med 83 poäng.
Karolina kom även på andra plats med SEVCH SEU(U)CH NOUCH RLD N RLD F RLD A

Feckles Peer Gynt med 77 poäng. På tredje plats kom Eva-Lena Lindström Broberg med
RLD N RLD F Eventide´s Wendy Willow med 73 poäng. Domaren valde att dela ut
domarens pris till Emelie Carlsson med Clumbrolds Vantage Point.
Även i rallyldnaden genomfördes tävlingen med de nya reviderade reglerna (fastställda
vid årsmötet 150322).
Agility
Ansvarig: Anita Korvela
KM i agility genomfördes den 19 september på Segersjö herrgård utanför Odensbacken.
Det var totalt nio startande ekipage varav åtta startade i agility och nio i hopp. Domaren
Thomas Tillström dömde fram Susanne Andersson till klubbmästare med SEVCH LPI LPII
Freckles Lappricka Pappricka (hopp 0 fel, tid 34,97/ agility 0 fel, tid 30,91).
Andraplacerad blev Susanne Andersson med SEVCH Blossom (hopp 5 fel, tid 35,25/
agility 5 fel, tid 26,94) och Susanne tog även tredjeplaceringen men med SEVCH
Lentigos Aiko (hopp 0 fel, tid 29,75/ agility en vägran, tid 36,06). Domarens pris gick till
Karolina Jansson med SEVCH LPI RLD N RLD F RLD A RLD M Freckles Maldon Sea Salt.
KM:et genomfördes med de nya reviderade reglerna (fastställda vid årsmötet 150322)
vilket bland annat innebar att klasserna endast gick i medium men med möjligheten att
höja däcket till largehöjd.

Viltspår
Ansvarig: Lena Johansson
Söndagen den 20 september genomfördes WSSKs klubbmästerskap i viltspår i trakten av
Segersjö, med hjälp av SSRK Bergslagen. Vi hade 5 hundar som fick 0 pris, 1 som fick
ett 3e pris och en med ett 2a pris och så de 3 hundarna på pallen som alla fick ett 1a
pris.
Resultat:
Klubbmästare och 1:a NO vch Se vch Freckles Mårran ägare: Anita Jang Lakene
Uppf. Carina Arvidsson Kumla
2:a SE vch Freckles Lucky Lady ägare: Lillemor Landin Smedjebacken
Uppf. Carina Arvidsson
3:a SE U(U)CH Smörsoppens Ben Nevis ägare: Anita o Nina Korvela Dalsjöfors
Uppf. Siw Karlsson Motala
Domarens pris gick till SE vch Timras Outrank All ägare: Lars Olofsson Bullmark
Uppf. Carola Burman Norrfjärden

Jakt
Ansvarig: Torbjörn Håkansson
2015 fick WSSK tyvärr ställa in sitt planerade nybörjarprov B tillika KM i Jakt, på grund
av för få anmälningar. Vid anmälningstidens utgång hade inget WSS-ekipage anmält sig.
WSSK höll den 12 september ett Vattenprov på Molstaberg, domare: Yvonne SchwermerHerngren, provledare: Kristin Wendel, Kommissarie: Torbjörn Håkansson. Provet hade
totalt 6 deltagare (5 welsh och 1 field), varav två stycken Welsh Springer Spaniel erhöll
godkänt på vattenprovet. Samtidigt hölls även ett nybörjarprov Vatten där 4 welshar
deltog och en erhöll godkänt.
Under året har det hållits en grundläggande spanieljaktkurs den 29-30 augusti på
Fågelbro Gård, med Yvonne Schwermer-Herngren som kursledare. Kursen lockade 6
Welsh Springer Spaniels med förare samt ytterligare 6 hundar.
På klubbens jubileumsläger i maj utanför Vårgårda deltog flertalet av de närvarande
ekipagen i den grundläggande introduktionen till apportering och jaktdressyr som hölls
av Torbjörn Håkansson.
Starter på spanielprov under 2015
Sorunda/Nynäs – SSRK Östra 21/8
Sorunda/Nynäs – SSRK Östra 21/8
SSRK Västerbotten 23/8
Enköping – SSRK Östra 4/9
Enköping – SSRK Östra 4/9
Molstaberg – WSSK 12/9
Molstaberg – WSSK 12/9
Umeå – SSRK Västerbotten 26/9
Nordvik- SSRK Västernorrland 25/10
Norra Stockholm –Springerklubben 31/10

Nybörjarprov
Vattenprov
Nybörjarprov
Nybörjarprov
Vattenprov
Vattenprov
Nybörjarprov
Nybörjarprov
Nybörjarprov
Nybörjarprov

vatten
vatten
vatten

vatten
B
B
B

1
1
1
1
1
5
4
1
1
2

start
start
start
start
start
starter
starter
start
start
starter

Totalt har sju enskilda hundar gjort 4 starter i Nybörjarprov B, 7 starter i Nybörjarprov
Vatten och 7 starter på Vattenprov. Fem av dessa starter resulterade i godkänd (1 Nbp
B, 2 Nbp Vatten och 1 Vatten).
Antalet starter på Nybörjarprov B minskade således under året. Samtidigt som det var
ett ökande antal starter på provformerna för vatten. Under året har även en Welsh
Springer Spaniel startat på working test för spaniels.
RÅS-priset
Priset tilldelades Amanda Schultz, 19 år, med Dimmös Butterfly, Leia.

WelshNytt
Redaktör: Jessica Björling Brännlund nummer 1-3, Dan Axelsson nummer 4.
WelshNytt har kommit ut med fyra nummer under året och såväl styrelsemedlemmar och
klubbens medlemmar har hjälpts åt att fylla tidningen med intressanta artiklar.
Även ledresultat, ögonlysningar och resultat från tävlingar har funnits med i varje
nummer.
Som ett tack till de uppfödare som under året skänkt gåvomedlemskap till sina
valpköpare och därmed skapat förutsättningar för en levande klubb erbjöds dessa
uppfödare en fri annons i WelshNytt 4-2015.
Welsh Shopen
Ansvarig: Carsten Haven Sörensen
Artiklar från Welsh shopen är annonserade i samtliga nummer av Welsh Nytt och på
klubbens hemsida och är sålda via beställning över internet.
I lagret finns Pins, Rasbok 1990, 1995, 1998, 2002, 2005, 2008 och 2012.
Aktivitetsgrupper
Ansvarig: Anne Blomster Gunnarsson
Aktiviteter som genomförts under året är, kurser, promenader med inkallning, viltspår,
jakt, rallylydnad, agility, utställningsträning samt valpträff och unghundsträff.
Under året har listan med ansvariga i aktivitetsgrupperna uppdaterats. Ett kontinuerligt
arbete att få aktivitetsgrupperna mer aktiva och synliga fortgår, detta då
aktivitetsgrupperna är en mycket viktig del av klubbens verksamhet.
Två kontaktgrupper har tillkommit, Halland och Sjuhärad. De grupper som saknar
kontaktperson är Skåne, Västmanland och Uppsala.
Årets Allroundwelsh
Ansvarig: Anne Blomster Gunnarsson
Vinnare blev Eva Bergenhill med SE VCH Geltman´s The Eagle Has Landed som tävlat i
Viltspår, Lydnad och Utställning med 116 poäng. På andra plats kom Amanda Schultz
med SE Dimmös Butterfly som tävlat i Agility, Freestyle och Rallylydnad med 91 poäng.
På tredje plats kom Matilda Adolfsson med SE VCH Red Creeks Julius Ceasar som tävlat i
Utställning, Viltspår och Jakt med 87 poäng. Stort grattis till alla som deltagit!
Fyra ansökningar till årets allroundwelsh kom in, varav 1 ej var medlem under hela 2015
och därför inte kvalificerade sig till tävlingen.

Hemsida
Webbadministratör: Marita Björling
Ansvarig för sidan har varit klubbens ordförande Torbjörn Håkansson.
WSSKs webbsida har under 2015, haft 42 481 besökare, vilket är en liten ökning med ca
2 000 från 2014. Totalt sedan 2008, närmar sig besöksantalet på klubbens genom åren
olika hemsidor, ett besöksantal på en halv miljon (drygt 430 000 per den 31 december
2015). Sedan 2013 registreras unika besökare, d v s samma IP noteras endast en gång
per dygn, oavsett hur många gånger samma person/IP-nummer är inne på sidan
dagligen.
Besöksfrekvensen, synliggjord genom en besöksräknare från Susnet, var betydligt högre
under vårmånaderna, än under resten av året, vilket förmodligen kan förklaras av att
mer hände inom klubben på våren, än under hösten. Toppmånaden var, liksom under
2015, mars med drygt 4 000 besökare medan räknarens lägsta siffor finns under
sommarmånaderna men även under november. Dessa månader har färre än 3 000
besökare.
Hemsidans administratör har även under 2015, varit Marita Björling och där Gun
Holmgren, liksom under föregående år, skött mottagande och publicering av
medlemmarnas egna inrapporterade prov- och tävlingsresultat.
Antal enskilda uppdateringar av hemsidan har under året varit 182, vilket inkluderar flera
uppdateringar per dag, i de flesta fall. Därutöver sker kontinuerligt ett arbete med sidan
som inte noterats under Uppdaterat, t ex städning, justeringar, byte av foton och andra
mindre, men ändå nödvändiga göromål.
Tävlingar
Det är svårt att få en fullständig överblick i hur många starter som welshen och dess
ägare haft under året. I SKK Hunddata finns dock 433 (406) stycken enskilda
tävlingstillfällen inlagda. En del av dessa innebär endast en start, medan andra utgör
utställningar med väsentligt fler startande hundar.
Jakt – 18 enskilda starter genomfördes under året.
Viltspår – Welshen har varit representerad vid 96 enskilda tävlingar. Där ibland vår KM i
viltspår den 28 september 2015.
Agility – det är svårt att få en överblick över det enskilda antalet starter i agility, men
welshen deltog vid 142 enskilda tävlingsdagar.
Lydnad - Welsh springer spaniels har varit representerade på 29 st lydnadstävlingar
Rallylydnad – Rallylydnad fortsätter vara en populär sport bland welshägare och rasen
finns representerad på 87 enskilda tävlingsdagar
Bruks – 0 stycken starter har skett under 2015.
Freestyle/HTM – 9 starter har skett under 2015.

Sektion Västerbotten
Sektionens verksamhetsberättelse och ekonomi ligger med som bilaga.
Samverkan Spanielklubbarna inom SSRK
Under 2015 har samarbetet med övriga rasklubbar för spaniel skett genom två fysiska
möten, det har även hållits ett möte på MyDog 2016. Syftet med möten är att förbättra
kommunikationen och förhoppningsvis även samordna arrangemang. Det har diskuterats
att tydligare öppna upp för varandras medlemmar vid kurser, vilket t.ex. resulterade i att
WSSK tillät anmälningar från andra rasklubbar då vi genomförde en jaktkurs under
hösten 2015. Detta innebar att kursen kunde genomföras.
Slutord
Styrelsen har haft målsättningen att presentera ett slutförslag av RAS under 2015, vilket
vi lyckades med. RAS har sänts vidare till SSRK och det är vår förhoppning att det kan
fastställas av SKK innan årsmötet 2016.
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