Protokoll fört vid Släktföreningen Huss´ 31:a ordinarie släktmöte den 16
juni 2012 på Hussborg.

Parentation över bortgångna släktmedlemmar.
Släktingar som avlidit sedan föregående släktmöte namnges av Katarina Huss och hedras
med en tyst minut.
1. Mötets öppnande.
Släktföreningen Huss´ ordförande öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna till det
31:a släktmötet.
2.

Val av ordförande vid årsmötet.
Till mötesordförande väljs Katarina Huss.

3.

Val av sekreterare vid årsmötet.
Till mötessekreterare väljs Carin Huss.

4.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
Carl-Erik Huss och Magnus Huss (linje 11) väljs att jämte ordföranden justera
mötesprotokollet.

5.

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
Mötet förklaras stadgeenligt utlyst.

6.

Upprättande av röstlängd.
Släktmötet beslöt att i likhet med tidigare år, som röstlängd godkänna kvällens
deltagarförteckning. Bilaga 1.

7.

Av styrelsen eller av föreningsmedlem till behandling föreslagna ärenden.
7.1 Stadgeändring enligt styrelsens förslag 2009 om en vald fristående
valberedning.
Mötet bifaller enhälligt föreslagna stadgeändring och beslutar om en fristående
valberedning bestående av 2 ordinarie medlemmar och en ersättare.
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8.

Styrelsens verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkningar.
Ordföranden hänvisar till utdelad verkssamhetsberättelse för verksamhetsperioden juni
2009 – juni 2012. Bilaga 2.
Sigvard Selin föredrar ekonomisk rapport för de tre åren sedan senaste släktmöte 2009.
Bilaga 3. Föreningens finanser är i gott skick. Släktmötet godkänner den ekonomiska
redovisningen.

9.

Revisorernas berättelse och i samband därmed frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen.
Föreningens revisorer Peter Blomqvist och E Gunnar Huss är inte närvarande. Sigvard
Selin läser upp revisionsberättelsen. Bilaga 4.
Släktmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2009, 2010 och 2011.

10. Bestämmande av medlemsavgifternas storlek.
Släktmötet godkänner att medlemsavgifterna förblir oförändrade. Familj 150: -, enskild
medlem 100: - och studerande 50: -.
11. Val av styrelse för tiden intill nästkommande ordinarie släktmöte, varvid först
väljes ordförande, därefter övriga ledamöter.
Förslag: Ordförande

Lena Huss (f d bitr. red.)
Magnus Huss, linje 7
Anders Krantz , linje 9 A
Yvonne Nygren Hällegard, linje 11
Vakant

nyval
nyval
nyval
nyval

Carin Huss
Carolina Soudah
Mikael Huss

omval
omval
omval

Katarina Huss
Carin Selin
Peter Westrin
Birgitta Blomqvist

(f d ordförande)
(f d vice ordf. och kassör)
(f d redaktör)
(f d allmän ledamot)

Släktmötet bifaller förslaget i sin helhet.
Den vakanta styrelseposten kommer vid behov att adjungeras.
12.

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
Förslag: Ordinarie
Suppleanter

Peter Blomqvist
Jan Söderström
E Gunnar Huss
Gunnar M Huss

Förslaget godkännes av släktmötet.
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omval
nyval (tidigare suppleant)
nyval (tidigare ordinarie)
nyval

avgår
avgår
avgår
avgår

13. Ev. val av valberedning (se punkt 7.1)
Peter Westrin, Katarina Huss och Lena Huss föreslås som valberedning, med Peter
som sammankallande och Lena som ersättare.
Förslaget godkännes av släktmötet.
14. Övriga frågor.
14.1 Fråga om publicering av Vi Hussar II på hemsidan.
Då juridiska hinder inte förekommer bifaller mötet förslaget om att lägga ut både Vi
Hussar II och Vi Hussar 1614-1964 i sin helhet på hemsidan.
14.2 Fråga om kompletterande släktdokumentation/databas.
Mötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka digitala kommunikationsmöjligheter via
databas/ hemsida/sociala medier för vidare utveckling och uppdatering av
släktkrönika och släktregister.

15. Mötets avslutande.
Avgående ordförande Katarina Huss tackar mötesdeltagarna för visat intresse, och
den nyvalda ordföranden Lena Huss förklarar släktmötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Carin Huss

Katarina Huss

Carl-Erik Huss

Magnus Huss
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SlAktforeningen HUSS

Protokoll fiirt vid Sliiktftireningen Huss' 30:e ordinarie slflktmiite
den 13 juni 2009 pfl Gripsholmsviken, Mariefred.

Parentation iiver bortgingna sliktmedlemmar.
Sliiktingar som avlidit sedan fiiregiende sliiktm<ite namnges av Katarina Huss och hedras
med en tyst minut.

l.

Miitets tippnande.
Sliiktfiireningen Huss' ordftirande dppnar mdtet och hiilsar alla varmt vlilkomna till det
30:e sliiktmdtet.

2.

Val av ordfiirande vid irsmiitet.
Till mdtesordfbrande viiljs Katarina

Huss.

3.

Val av sekreterare vid irsmiitet.
Till mtitessekreterare viiljs Carin Huss.

4.

Val av tvi justeringsmiin att jiimte ordfiiranden justera miitesprotokollet.
Sigvard Selin och Peter Westrin viiljs att jiimte ordfiirande justera mdtesprotokollet.

5.

Friga om miitets stadgeenliga utlysande.
Mdtet fiirklaras stadgeenligt utlyst.

6.

Uppriittande av riistliingd.
Sliiktm<itet besldt att i likhet med tidigare 8r, som nistliingd godkiinna kviillens

deltagarfrrteckning. Bilaea

1.

7.

Av styrelsen eller av ftireningsmedlem till behandling fiireslagna iirenden.
Nigra ftireslagna ilrenden fiireligger inte.

8.

Styrelsens verksamhetsberittelse jiimte resultat- och balansriikningar.
Sigvard Selin ftiredrar ekonomisk rapport fiir de tredren sedan senaste sliiktmtite 2006.
Bllaea2. Sigvard Selin grir ett tilliigg om att awiikning fiir Ulla Huss fond ska tas bort,

bilaga 2b. Foreningens finanser dr i gott skick trots den senaste tidens borsnedging.
Sliiktm<itet godkiinner den ekonomiska redovisningen.
se

Ordfiirande liiser upp verksamhetsberiittelse fiir verksamhetsperioden juni 2006 - juni
2009. Bilaea 3.
9.

Revisorernas beriittelse och i samband diirmed frfrgan om ansvarsfrihet
styrelsen.
Frireningens revisor E Gunnar Huss liiser upp revisionsberlttelse. Bilaea 4.
Sliiktmritet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10. Bestiimmande av medlemsavgifternas

fiir

storlek.
ftirblir ofiirdndrade. Familj 150: -, enskild

Sl?iktmdtet godkdnner att medlemsavgifterna
medlem 100: - och studerande 50: -.

ll.

Val av styrelse fiir tiden intill nistkommande ordinarie sliktmtite, varvid
fiirst viilj es ordfiirande, dfl refter iivriga ledamiiter.
Fcirslag: Ordforande Katarina Huss
Carin Selin
Carin Huss
Carolina Soudah
Peter Westrin
Lena Huss

Birgitta Blomqvist
Mikael Huss

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

Fcirslaget godkiinnes av sliiknndtet.

12,

VaI av

tvi revisorer

Ftirslag: Ordinarie

och

tvi

Peter

revisorsuppleanter.

Blomqvist

E Gunnar
Suppleanter

Huss

Hultkrantz
Jan S<iderstrdm
Hikan

omval
omval
omval
omval

Frirslaget godkiinnes av sliiktm<itet.

13.

Ovriga frflgor.
Sltiktfiireningens styrelse behdver ftjrstiirkning av nya och giirna yngre ledamriter
framdver. Peter Westrin tar upp frigan om valberedning som enligt giillande stadgar
skall vara Sliiktfiireningens styrelse (bilaga 5). De en vald fristiende valberedning
skulle kunna g<ira arbetet mer effektivt och kontaktytorna stdrre, beslutas att till niista
sliiktmdte ftiresli en stadgeiindring om fristiende valberedning. I mellantiden utses
Gunnar M Huss och Carl-Erik Huss att sflsom arbetsutskott vara styrelsen behjiilplig i
valberedningsarbetet. Fcir att sprida styrelserepresentationen kommer Gunnar och
Carl-Erik att sdka kontaktpersoner inom varje sliiktgren, som i fiirl2ingningen iiven
skulle kunna bli en grund till valberedning.

14.

Miitetsavslutande.
Ordfi)rande tackar mritesdeltagarna fiir visat intresse och fiirklarar sliiktmtitet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Carin Huss

Katarina Huss

Sigvard Selin

Peter Westrin

ProtokollJiirt vid Slitktftireningen Huss'29e ordinarie sldktmdte den I7 juni 2006 pd
H u s s B orgs H e ng drd, Lj u n gaverk
Parentation 6ver avlidna sliiktingar.
Sliiktingar som avlidit sedan ftireglende sliikftncitB narnngavs av Katarina Huss och
hedrades med en tyst minut.

1.

Mdtets iippnande.
Sliiktftireningen Huss' ordftirande Katarina Huss dppnade mdtet och hilsade alla
varmt viilkomna.

2.

Val av ordfOrande vid slflktmOtet.
Till mdtesordftirande valdes Katarina Huss.

3.

Val av sekreterare.
Till mdtessekreterare valdes Carin Huss.

4.

Val av justeringsm?in.
Carin Selin och Carl Erik Huss valdes att jiimte ordfiirande justera mritesprotokollet.

5. Friga om mOtets stadgeenliga

utlysande.
Mdtet fiirklarades stadgeenligt utlyst.

6.

Uppriittande av r0stlflngd.
Slliktm<itet besldt att i likhet med tidigare fu som rdstliingd godkitnna
kviillens deltagarftirteckning, bilaea

1.

7.

Av styrelsen eller fbreningsmedlem till behandling fiireslagna iirenden.
Nigra fiireslagna iirenden fiirel&g inte.

8.

Styrelsens verksamhetsberflttelse jflmte resultat- och balansrlikningar.
Ekonomisk rapport fiir tren 2003,2004 och 2005 finns utlagd pi hemsidan
www.huss.se . Sigvard Selin ftiredrog en sarnmanfattning ftir 61 2005 som han
beniimner som ett mellan&r, medlemsavgifter kommer in och utgifterna lir mycket
smt. Arets resultat iir pt 13 000:- och fiireningen har 336 442:- i tillglngar.
Fdreningens finanser iir i mycket gott skick.
Ekonomisk redovisning for lr 2005 samt balansrhkning, bilaea 2.
Sliiktmcitet godkiinner den ekonomiska redovisningen.
Ordftirande liiser upp fiireningens verksamhetsber6ttelse fiir verksamhetsperioden
2003 - juni2A06, bilaea 3.

9. Revisorernas berflttelse och i samband dlrmed frlgan om ansvarsfrihet
fiir styrelsen gflIlande dess fiirvaltning.
Ordftirande liiser upp revisionsberiittelse, bilasa 4.
Sliiktmdtet bevilj ade styrelsen ansvarsfrihet gillande dess ftirvaltning.

10. Bestiimmande av medlemsavgifternas storlek.
Sltiktmdtet godkiinner att avgifterna ftirblir oftirtindrade. 150:- ftir familj och 100:- ftir
enskild medlem.

11. Val av styrelse fiir tiden intill nflstkommande ordinarie slflktmOte, varvid fdrst
viiljes ordfbrande, dfirefter Ovriga ledamdter,
Frirslag:
Ordftirande KatarinaHuss
omval
Carin Selin
Carin Huss
Gunnar Edgren
Carolina Soudah
Peter Westrin
Lena Huss
Birgitta Blomqvist
Mikael Huss

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval

Fcirslaget godkiirures av Sliiktmdtet.

12. Yal av tvi revisorer och

Fdrslag:

tvi revisorssuppleanter.
Ordinarie Peter Blomvist

E Gunnar Huss
Suppleanter H6kan Hultkrantz
Jan Sdderstrdm

omval
omval
omval
nyval

Fdrslaget godkiindes av Sliiktmdtet.

13.Ovriga frigor.
Erik Huss tog upp friga om ny sl?iktstuga. Fdrslaget kommer att diskuteras vid niista
styrelsemdte.
Jan Sciderstr<im tog upp frigan om sl2ikfindtets lokalisering. Ordfiiranden svarade att
enligt styrelsens stadgar ska sltikfrndte hillas minst var tredje ir och att det under de
senaste decennierna har blivit tradition att mdtena hfllls varannan geng i Stockholm
och varannan gang pi annan ort, {tirekiidesvis Hussborg.

Pi Gunnar Edgrens

frAga om hur den nyinfdrda golftlivlingen Generaldirektdr Gunnar
Huss' Silverpokal ska ftiljas upp svarade Peter Westrin att han skulle ge besked under

kviillen.
(I samband med prisutdelningen p& kvdllen fick alla niirvarande veta att tumeringen
planeras iiga rum en g6ng per ir.)
14. M0tets avslutande.
Ordftirande tackade mcitesdeltagarna Rir visat intrgsse och ftirklarade slilktmritet
avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Carin Huss

Katarina Huss
Carin Selin
Carl Erik Huss

Slektfitreningen HUSS

Protokollfdrt vid Sliiktftireningen Huss' 28e ordinarie sliiktmiite den 24 maj
2003 i
Ltikaresiillskap ets lokaler i Stockholm.

l.

Mdtets tippnande.
Sliiktfiireningen Huss' ordftirande Katarina Huss dppnade m6tet och htilsade
alla
varmt viilkomna.

2.

Parentation iiver avlidna slflktingar.
Sliiktingar som avlidit sedan ftireg&ende sliiktrndte namngavs av Katarina Huss
och
hedrades med en tyst minut. parentationslista bilaga 1.

3.

Val av ordliirande vid sliiktmiitet.
Till mcitesordftirande valdes Gunnar M

4.

Val av sekreterare.

Till mdtessekreterare valdes Carin

5.

Huss.

Huss.

Val av justeringsmlin.
Carin Selin och Carolina Soudah valdes att utciver mcitesordfiirande
Gunnar M Huss justeraprotokollet fr&n dagens m6te.

6. Friga om mOtets

stadgeenliga utlysande.
Mcitet fijrklarades stadgeenligt utlyst.

7.

Upprlittande av rOsfliingd.
Sliiktmdtet beslcit att i likhet med tidigare er som rcistliingd godk[nna
kv?il lens deltagarlist a, bilaga 2.

8.

9,

Av sfyrelsen eller ftireningsmedlem till behandling liireslagna iirenden.
Nigra fiireslagna iirenden ftirelAg inte.
Styrelsens verksamhetsberiittelse jiimte resultat- och balansriikningar.
Katarina fiiredrog styrelsens verksamhetsberiittelse ftir perioden 2001 -IOOZ,bilaga3.
Resultat- och balansriikningar ftir lren 2001 och 2002 fttredrogs av skartmiistare
Carl-Erik Huss, bilaga 4.

10. Revisorernas beriittelse och i samband dfrrmed frigan om ansyarsfrihet
fdr styrelsen gillande dess fiirvaltning under mandatperioden.
E Gunnar Huss foredrog revisoremas bertttelse ftir perioden20AL2002.
Verksamhetsberiittelsen godk[ndes och resultat- och balansriikningarna fiir 2001 och

2042 fastst?illdes slsom de presenterats av styrelsen. Sliiktmdtet
beviljade styrelsen ansvarsfrihet gdllande dess ftrvaltning under mandatperioden.
I 1. Bestiimmande av medlemsavgifternas storlek.
Inget ftirslag till fttriindring ftirelig, var{iir mdtet besldt att bibehilla tidigare avgifter,
150 kr ftir familj inkl omyndiga barn, 100 kr Rir enskild som fyllt 18 &r
och 50 kr ftir studerande ungdom som follt 18 fu.

12. Val av styrelse fiir tiden intill niistkommande ordinarie sl6ktm0te.
Skattmiistare Carl-Erik Huss hade avsagt sig vidare kandidatur.
Katarina Huss omvaldes till sldktfiireningens ordftirande.
Efter ftirslag fr&n styrelsen omvaldes s&som ledamdter Carin Selin, Carin Huss,
Gunnar Edgren, Carl Johan Huss, Carolina Soudah, Peter Westrin och Lena Huss.
Styrelsen ftireslog nyval av Birgitta Blomqvist. Eniir Birgitta filtt ftirhinder att nf,rvara
och presentera sig sj8lv vid mdtet introducerades hon kortfattad av Carl-Erik Huss.
Sliiktm6tet besldt i enlighet med styrelsens fdrslag att till ny ledamot i styrelsen viilja
Birgitta Blomqvist.

tvi

13.

Val av

14.

dvriga frigor.
I anledning av eftermiddagens studiebesrik pi Riksarkivet reste Gunnar Edgren fr&gan
om Sliiktftireningen bcir deponera eller skiinka arkivarier till Riksarkivet. Arendet
htinskrits till styrelsen ftirbehandling. Owiga fr&gor ftirelig ej.

revisorer och revisorssuppleanter.
Slliktmcitet besldt i enlighet med styrelsens ltirslag att till revisorer v6lja E Gunnar
Huss och Peter Blomqvist och till revisorssuppleanter Gdran Huss och Hikan
Hultkrantz.

15. Mdtets avslutande.
Gunnar M Huss tackade mcitesdeltagarna fdr visat intresse och fbrklarade slflktmritet

avslutat.

Vi! protokollet:

Carolina Soudah

Slakforeningen Huss
hotokoll f6rt vid sliikfdreningen Huss' 27e ordinarie sliiktrndte

den 2 juni 2001

pi

Svaneholms slott i Sklne.

1.

Miitets tippnande.
Ordf6rande Gunnar M Huss iippnade mdtet och hiilsade alla hjiirtligt v?ilkomna.

2.

Parentation 6ver avlidna slfiktingar.
Sliiktingar som avlidit sedan fdregAende sliiktmiite narnngavs av Gunnar &lgren och
hedrades diirefter med en tyst minut Parentationslista bilaga 1.

3.

Val av tvi justeringsmtin.
Martin Huss och Biirje Huss valdes att ut6ver ordfdranden justera protokollet frAn
dagens mdte.

4.
5.
6.

Frlga om mdtet blivit behtirigen utlyst.
Mdtet ftirklarades stadgeenli gt utlyst.
Uppriittande av r6stliingd.
Sliikfin0tet beslutade att i likhet med tidigare Ar som rdstltingd godkiinna kviillens
delta garl i sta, bilaea 2.

Av styrelsen till behandling fdreslagna iirenden.

6.1. Stadgeiindring.
Vid det 26e ordinarie sliikkndtet uppdrogs &t styrelsen att revidera fdreningens stadgar
i syfte att fA dem anpassade till tiden. Gunnar M Huss redogiorde f6r de ftirslagna
fdriindringarna av stadgarna $ 3-10 och sk?ilen hiirf6r. Sliiktmdtet beslot att godkiinna
de av styrelsen fdreslagna fiiriindringarna och faststiillde stadgamas nya lydelse i enlighet
med bilaga 3.

6.2. Rapport 6ver Vild-Huss-stipendiet fdr entreprentirskap.
Gunnar M Huss redogiorde ftlr det nu fullgjorda uppdraget att under fem Ar dela ut
Vild-Huss stipendiet fiir entreprendrskap om25 000 kronor. Skattmiistare Carl-Erik
Huss avlade en ekonomisk rapport fiir projektet, bilaga 4. Slekrntitet lade diirefter med
godkiinnande projektet

till handlingama.

6.3. Rapport <iver Kriinikeprojektet 200O.
Gunnar M Huss avlade rapport <iver arbetet med Kriinikeprojekt 200O och Carl-Erik
Huss redovisade den ekonomiska kalkylen fiir projektet*-bilagi Sl[ktmotet godkiinde
projektet slsom det hiir hade redovisats och stiillde sig positivt till en utokning av
upplagan inom ramen f6r redovisad totalkalkyl. Pi styrelsens f6rslag uppdrog slaktmritet

It

den hittillsvarande redaktionsgruppen, bestAende av styrelsen och H&kan Hultkrantz,
att understiilld den nya styrelsen fullfdlja arbetet.

7.

Av fdreningsmedlem till behandling fcireslagna
Nlgra fdreslagna lirenden fiirelAg inte.

8.

Styrelsens verksamhetsberAttelse jiimte resultat- och balansriikning fiir Aren 199g, 1999
och 2000.
Ordfdrande Gunnar M Huss redogiorde i korthet fcir verksamheten under iren
-913,
-99 och -O0 i enlighet med utdelad och pA sliiktfdreningens hemsida rillgiinglig
verksamhetsberiittelse. bilaga 6.

?irenden.

Skattmiistare Carl-Erik Huss fiiredrog balans- och resultatriikningar f6r Aren
-9g. -99
och -O0, bilaga7.

9.

Revisorernas beriittelse avseende styrelsens fiirvaltning gallande Aren 1998, 1999 och
2000 jiimte ftirslag angAende ansvarsfrihet.
Ordinarie revisor Peter Westrin fdredrog beriiselserna avseende revisorernas granskning
av styrelsens fiirvaltning fcir Aren -98, -99 och
enligt vilka fiireningens raikenskapei
befunnits vara i biista ordning. Revisorerna frireslog sl?iktmtitet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet fdr iren -!)8, -99 och -O0.

{0

10.

Faststiillande av resultat- och balansriikningar fdr Aren 199t3, 1999 och 2000.
Sliiktmdtet besldt att faststiilla resultat- och balans riikningar ftir lren -98, -99 och
-00
stsom de presenterats av styrelsen.

11, FrAga om ansvarsfrihet fdr

styrelsen giillande dess fOrvaltning under mandatperioden.
Slliktmtltet beviljade styrelsen ansvarsfrihet giillande dess forvaltning under mandatperioden.

12. Bestiimmande av medlemsavgifternas storlek ftir fu 2Cflf2 och tiden fram till niista
ordinarie sl?iktm6te.
Styrelsens ftirslag till medlemsavgifter from2D2godkiindes av sltiktmotet, innebiirande
150 kr ftir familj inkl omyndiga barn, 100 kr fdr enskild som fyllt 18 Ar och 50 kr f6r
studerande ungdom som fyllt 18 er.

13. val av styrelse fiir

tiden intill niistkommande ordinarie sliiktmOte.
godkiinde
Sliiktrntttet
att val av styrelse skulle fdntittas med acklamation.
Ordfdranden redovisade vilka av de hittillsvarande styrelseledamijterna och revisorerna
som hade avbtijt omval och vilka personer som av styrelsen hade nominerats f6r n[stkommande mandatperiod, bilaga 8.

13. 1 .Ordf<trande.

Sliiktmdtet besltit i enlighet med styrelsens fdrslag att viilja Katarina Huss till
sl?ikfrirenin gens ordf<irande.
l3.2.Ovri ga ledam6ter.
Sliiktmiitet besldt i enlighet med styrelsens fdrslag att till ledamdter i styrelsen v?ilja
carin Huss, Carl-Erik Huss, Gunnar &lgren, Carl Johan fluss, Carolina Soudah,
Peter Westrin, l,ena Huss och Carin Selin.

14. Val av revisorer f6r tiden intill nitstkommande ordinarie slaktmtite.
l4.1.Revisorer.
Sl:iktrntitet besldt i enlighet med styrelsens ftirslag att till revisorer v6lja Peter Blomqvist
och E Gunnar Huss.
I

4.2.Revisorssuppleanter.
Slflktm6tet besltit i enlighet med styrelsens fOrlag att till revisorssuppleanter vdlja
Gdran Huss och Hekan Hultkrantz.

15.

Ovriga iirenden.
N6gra dvriga iirenden fdrellg inte.

16.

Mdtets avslutande.
Ordf6rande Gunnar M Huss tackade alla f6r niirvaro vid sliiktmtitet,
Pl fiirslag av styrelsen besldt sliiktmdtet utse Gunnar M Huss till hedersledamot i
sldkddreningen, Tacktal hdlls av Gunnar M som d6refter tiverliimnade ordfiirandeklubban till sin eftertredare Katarina Huss som fdrklarade mritet avslutat.

Vid protokollet.
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Carin Huss

Justeras.
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Gunnar M Huss

UM
Martin Huss

