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Styrelsen för Musikcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Allmänt om verksamheten
 

 
 
 

Verksamhetsberättelse 2018
 
Postadress
Bergsgatan 29
214 22 Malmö
 
Digitala kanaler
Hemsida: musikcentrumsyd.se
Facebook @musikcentrumsyd
Instagram @musikcentrumsyd
Twitter @musikcentrumsyd 
 
Samt digitala Nyhets- och Medlemsbrev.
 
Styrelsen 2018/2019
Bryndís Bragadóttir, ordförande
Sara Thuresson
Simon Lussi
Mats Ingvarsson, kassör
Hedda Heiskanen
Anne Marte Eggen
Thor Ahlgren
 
Personal
Astrid Selling, tf verksamhetsledare (60%)
Carolina Wiehe Welroos, kommunikatör (70%)
 
Aktiviteter och händelser under året
5-7 jan Folk at Heart i Örebro
10 jan Rebecka Randler, Region Skåne
15 jan Öresund Direkt - AF
16 jan Chimes, managementbolag
16 jan Eva Omagbemi Mix Musik
17 jan Lisa Andersson, kultursekr. Region Blekinge
22-24 Jan Sweden Live Norrköping
1 feb Nina Vilnegård, Malmö Stad
1 feb Manifest on Tour Showcase, Stockholm
2 feb Manifestdagen + Manifestgalan, Stockholm
6 feb Styreselmöte RIKS Göteborg
7 feb Möte med centrumbildningarna
27 feb Landskronakarnevalen
28 feb Webblabb
15 mars TEMPI, Köpenhamn
16 feb Landskronakarnevalen
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26 mars Årsmöte MCS
5 april Pressfotografering för medlemmar
15 mars Avrapportering Region Skåne
6-8 april Folk- & världsmusikgala, Norrköping
10 april Scenkonstkollegiet
12 april Möte kulturrådet Riks
17 april Riks styrelsemöte i Malmö
19-22 april Jazzahead, Bremen
23 april Möte Marika Yamoun Musik i Syd
26 april Film-seminarium
3-4 maj Utvecklingsdagar
9 maj Möte Karin Linde, Svensk Jazz
15 maj Deadline ansökan Region Skåne
18 maj Media Evolution, möte
22 maj Årsmöte RIKS i Malmö
23 maj Rapportuppföljning Rebecka Randler, Region Skåne
24-28 maj Warszawa, (genom Malmö Stad-projektet)
30 maj Geospectra MEC
1 juni Digitala strategier, Region Skåne
4 juni Strategidag
10 juni Pitch & Presentation  – seminarium
12 juni Webblabb + sommarfika
26-28 juli Landskronakarnevalen + branschmingel
9-10 aug Strategidagar
23 aug Webblabb
3 sept Visionsdag
14 sept styrelsemöte RIKS Sthlm
19 sept Lisa Andersson Region Blekinge
20 sept Webblabb
1 okt Musikerfika Unga Musik i Syd, IAC
11 okt Webblabb
11 okt Intervju Fairooz Tamimi, mångfald, Region Skåne
17 okt Workshop hållbara bokningsstrukturer
18 okt Publikutvecklingsseminarium, Malmö Live
18 okt Manifest on Tour, Café Ale, Malmö
24-28 okt Womex, Las Palmas
31 okt Deadline ansökan KUR
5 nov Visionsdag
15 nov Webblabb
19 nov Deep Cuts #1, Obra Studios
28 nov Mac Ruzic, Sensus
29 nov Styrelsemöte Riks, Göteborg
3 dec Utvärdering Festivalprojektet, Landskrona
5 dec Secenkonstkollegiet
6 dec Mikaela Färnqvist, MINC
6 dec Terminsavslutning Anna Storåkers
7 dec Uppstart Blekinge, Karlskrona
17 dec Rebecka Randler, Region Skåne
17 dec Eva Omagbemi, Samspel
19 dec Virgo Sillamaa, Music Estonia, MCÖ
30 dec Inlämning rapport av Festivalprojektet, Region Skåne. 
 

Coachningar, Webblabbs, Starta mej! 
Inom parentes: antal deltagare, inkl anställda
 
3-4 jan prep Starta mej! Lamine Cissokho, Kirsti Meiers, Anna Fält (5)
5-7 jan Starta mej! , Folk at Heart i Örebro, performances, Lamine Cissokho, Kirsti Meiers, Anna Fält (5 , publik ca 
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200)
1 feb Starta Mej! uppstart 5 jazzmusiker (6)
28 feb Webblabb (4)
1 mars Coaching Kirsti Meiers (2)
8 mars Coaching Fanny Gunnarsson, Starta mej! (2)
12 mars Coaching Anne-Marte Eggen, Starta mej! (2)
13 mars Coaching Ida Karlsson, Starta mej! (2)
13 mars Coachning Hanna och Hans Söderqvist (3)
14 mars Coaching Malin Carlberg, Starta mej! (2)
16 mars Möte Lotta Fahlén (2)
21 mars Starta Mej! – webb (6)
22 mars Coaching Kirsti Meiers (2)
23 mars Coaching Ali Sabah (2)
5 april Pressfotografering för medlemmar (15)
3 april Coaching Malin Carlberg, Startamej! (2)
4 april Coaching Ali Sabah (2)
9 april Coaching Anne-Marte Eggen, Starta mej! (2)
9 april Coaching Ida Karlsson, Starta mej! (2)
11 april Coaching Malin Carlberg, Startamej! (2)
12 april Coaching Hanna Söderqvist (2)
19-21 april Jazzahead, Anne Marte Eggen följde med Carolina till Bremen (2)
24 april Coaching Malin Carlberg, Starta mej! (2)
25 april Coaching Ali Sabah (2)
26 april Youtube-föreläsning med Videoakademien och Dans- och Teatercentrum (ca 40)
27 april Coaching Anne-Marte Eggen, Starta mej! (2)
17 maj Coaching Thomas Wiehe (2)
25 maj Workshop i Warszawa med Adam Mickiewicz Inst (8)
26 maj Möte med chefen för STOART samt jazzmusiker och folkmusiker (4)
26 maj möte med fria jazzarrangörer i Warszawa (6)
27 maj Möte med frilansande musiker, Tomasz Biela (3)
10 juni Pitch-workshop Folkets Bio (NA)
14 juni Coaching Thomas Wiehe (2)
18 juni webblabb (5)
19 juni Coaching Hanna Söderqvist (2)
20 juni Coaching Emma Denward (2)
23 aug Webblabb (4)
17 sept Starta mej!, coachning Trio   Wolski (Hanna Blomberg och Petter Ferneman, Kristian Wolski) (4)
20 sept Webblabb (4)
29 sept Starta mej! coachning Anna Fält (2)
1 okt Starta mej! coachning Love Kjellsson (2)
1 okt Unga-fika tillsammans med Unga Musik i Syd (ca 20)
1 okt Starta mej! Lakely (Jonas Rudolf och Anna Edström), Brita Björs och Malte Zeberg(5)
3 okt Coachning Starta mej! Malte Zeberg (2)
9 okt samtal Armin Pendek (2)
11 okt Webblabb (4)
17 okt workshop orättvisa bokningsstrukturer, Hedda Heiskanen, Bryndis Bragadottir (3)
18 okt Starta mej! Brita Björs, Jonas Rudolf, Anna Edström, Malte Zeberg (5)
24-28 okt Womex, Anna Fält, Malte Zeberg, Love Kjellsson ()många möten under veckan)
24-28 okt Womex, möten Music Estonia och Adam Mickiewicz Inst (6)
5 nov visionsworkshop Hedda Heiskanen, Thor Alhgren, Anne-Marte Eggen, Bryndis Bragadottir (5)
15 nov Webblabb (4)
15 nov coachning Brita Björs Starta mej! (2)
16 nov coachning Brita Björs Starta mej! (2)
19 nov coachning Starta mej! Jonas Rudolf och Anna Edström (3)
28 nov coachning Starta mej! Malte Zeberg (2)
5 dec Coachning Ann Rosén (2)
6 dec Föreläsning av Anna Storåkers, Malmö Live (ca 20)
11 dec Coachning Lelo Nika (2)
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17 dec Möte Eva Omagbemi, Mix Musik, Samspel (3)
18 dec - 28 feb 2019 Rapportering, Astrid Selling och Carolina Wiehe Welroos (2)

Föreningen
Styrelsemöten
Under året har styrelsen haft 7 möten
2/2, 10/5, 3/9, 24/9, 5/11, 6/12
Utöver dessa möten har styrelsen (eller delar av) deltagit i visionsarbete 5/11, workshop om hållbara 
bokingsstrukturer 17/10.
 
Årsmöte
Hölls på Bergsgatan 29, Malmö, den 26 mars.
 
Medlemmar
Vi har under året infört ett nytt system för medlemsansökan och för inbetalning av medlemsavgifter. Bedömning av 
ansökningar har delegerats till Astrid och redovisas löpande för styrelsen. I det nya systemet kommer 
medlemsavgiften dras automatiskt årsvis från medlemmarnas konton så länge som de är kvar som medlemmar i 
föreningen, vilket förenklar medlemshanteringen avsevärt. Medlemsantalet har under året ökat med 20% och vi 
hade vid årets slut 96 betalande medlemmar.
 
Förmedling
Förmedlingsarbetet har skett både direkt och indirekt. Dels har vi arbetat med långsiktighet genom möten med 
medlemmar i det vi kallar coachning. Målet är att skapa medvetenhet och utveckla attityder och perspektiv för 
entreprenörskap och strategi. Aktiviteter är enskild coachning, projektet Starta mej!, föreläsningar och workshops 
för medlemmar kring varumärkesutveckling, kommunikation, sociala medier, mm.
 
Under Folk at Heart, Jazzahead, Womex, Sweden Live, Festivalprojektet hade vi möjlighet att direkt berätta om vår 
organisation och våra musiker i möten med andra organisationer och arrangörer. Vi fokuserade på att framför allt 
möta danska, polska och tyska organisationer. Detta har under 2018 redan lett till möten med internationella 
managers, bl a Chimes, nyligen stationerade i Malmö, och danska organisationer som Tempi och Jazz Danmark.
 
I Festivalprojektet har vi fått lov att fokusera på bokarnas behov och kunde dessutom placera några av våra musiker 
på Landskronakarnevalen.
 
Samarbetet med Riks har utökats bl a genom ett team med våra tre kommunikatörer samarbetat kring Sweden Live 
och Skapande Skola.

Finansiärer & samarbetspartners
Musikcentrum Riks
Verksamhetsledare för Musikcentrum Öst, Väst och Syd samt ordförande Musikcentrum Riks har löpande ca 
varannan vecka haft telefon/Skype-mötet för att jobba strategiskt och övergripande med nationella och 
internationella frågor.
 
Malmö Stad
Under året har vi haft en bred förstudie finansierad av Malmö Stad, med syfte till att stärka strukturerna för de fria 
musikerna i och kring Malmö. Målet är att få MCS att fungera som en community-organisation. Centralt har varit 
följande punkter: coachning, Starta mej!, internationella nätverk.
 
Projektet avrapporteras i februari 2019 och då läggs ny ansökan för ett mer specifikt projekt.
 
Region Skåne
Återkommande kontakt sker med musiksansvarig, Rebecka Randler, på Region Skåne.
Sedan 2017 erhåller MCS verksamhetsbidrag, vilket innebär att vi deltar i samtliga nätverksmöten om scenskonst 
spom Region Skåne anordnar; Scenkonstkollegiet, undersökningar och projekt om integration mm.
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Media Evolution City
Sedan 2017 är MCS medlem i Media Evolution City. Målet är att bli synliga och delta i aktiviteter där vi möter 
andra branscher, och dra nytta av ME:s stora nätverk. Vi har haft möte med ME.
 
Centrumbildningarna
Vi genomförde två evenamang tillsammans med övriga centrumbildningar i Malmö under året. Filma med mobilen 
(Videoakakademien) och Pitchworkshop (då även andra föreningar medverkade). Parallellt med workshoppen hölls 
ett fika-mingel som visade sig bli mycket uppskattat då vi såg att teaterfolk, dansare och musiker diskuterade idéer, 
utmaningar tillsammans.

Verksamhet riktad till våra medlemmar
Personlig coachning
Vi har träffat 25 medlemmar för coaching vid 36 tillfällen under året. Se bilaga
 
Mötena har formats efter medlemmens behov och har skett enskilt eller i grupp. Exempel på områden som 
bearbetats har varit hur man beskriver flera delar av sitt arbete, hur den digitala kommunikationen bör se ut och 
utvecklas, bolla innehåll för kommande projekt och utformning av projektansökningar. Men vi har också förmedlat 
direkta kontakter till experter inom design, digitala medier, för att kunna justera, formge och utveckla 
kommunikationen.
 
Antal coachningar bestäms i mån av tid.
 
Starta mej!
Under 2018 har vi haft tre Starta Mej!-grupper som har träffat både Astrid och Carolina för att bl a utveckla sitt 
artistskap och företagande i kommunikation och strategi. Musikerna valdes utifrån inriktning mot showcase-mässor:
 
Folk at Heart i Örebro, 5-7 januari 2018. Tre musiker följde med och framträdde på MCS egen scen och på mässans 
stora scener.
 
Jazzahead, Bremen 19-22 april. Fem musiker var med i programmet och en följde med till Bremen för att nätverka.
 
Womex, Las Palmas 24-28 okt, 6 ensembler (9 musiker) deltog i programmet. Tre musiker var på plats på Womex.
 
Programmen har successivt utvecklas och vi har fått chans att pröva enskild coachning, utveckling i grupp, 
coachning på distans, mm. Starta Mej! uppnår bäst resultat när gruppen blir stark och medlemmar börjar utveckla 
varandra. Vi kommer att fortsätta med konceptet. 
 
Övningslokaler
Vi har under året fortsatt med samarbetet med Kulturskolan i Malmö. Våra medlemmar har kunnat bruka 
övningslokal mellan kl. 08:00-13:00 vardagar, tider då dessa lokaler oftast är lediga från ordinarie undervisning. 
Lokaler för rep efterfrågas löpande under året av våra medlemmar och vi tittar på hur vi kan hitta liknande 
samarbeten på andra orter i södra Sverige.
 
Pressfotografering för medlemmar
Den 5 april ordnade vi subventionerad pressfotografering för medlemmar med fotograf Jenny Baumgartner. Sex 
medlemmar deltog tillsammans med sina samarbetspartners.

Särskilda satsningar
Festivalprojektet 
Under 2018 beviljades vi 50.000 kr för en pilot då vi arbetade tillsammans med en kommunal stadsfestival, 
Landskrona. Målet var att pröva införsäljning av smalare genrer till en vanlig bred sommarfestival. I projektet 
ingick planering tillsammans med Festivalprojektet, införsäljning av tre nummer till festivalen, öppet mingel för 
musiker, utvärdering tillsammans med musiker och projektledning. Till mingelmötet under festivalen kom en 
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handfull personer för att diskutera professionellt musikliv utanför storstadsområdet.
I projektet ingick även att börja kartlägga alla tänkbara festivaler i Skåne (och Blekinge) som har 
musikunderhållning för att göra dessa möjligheter synliga för våra musiker. Arbetet med kartan fortsätter och vi 
uppmuntrar medlemmar att bidra med sin kunskap och information.
 
Digitalprojektet 
I december beviljades vi av Region Skåne medel för att under 2019 genomföra ett digtaliseringsprojekt. Vi kommer 
att fokusera på film, filmteknik och exponering i social media. Projektet går under benämningen Moving Music.
 
Syd = södra Sverige
MCS ska och bör nå till fler fria musiker än de bosatta i allra sydligaste Skåne. Vi beviljades medel från Region 
Blekinge att göra en pilot i länet. Uppstart skedde i december i Karlskrona. Möten har också genomförts med 
Region Blekinges näringslivskontor för att sondera terrängen för framtida projekt eller finansiering. Aktiviteter 
kommer att ske våren 2019.

Internationellt kulturutbyte
Genom Musikcentrum Riks och dess internationella koordinator gör vi internationella satsningar och samarbeten, 
tex. Jazzahead i Bremen. Vi har nätverkat i Danmark i dialog med t.ex. Tempi och Jazz Danmark. Vi besökte 
Warszawa i maj, inom Malmö Stad-projektet, då vi träffade frilansande musiker, jazzföreningar, VD:s för STOART 
(motsv SAMI) och framför allt hade möten och workshop tillsammans med musikexportavdelningen på Adam 
Micjkiewicz-insitutet. Detta resulterade i en fortsatt dialog under Womex i oktober och en ansökan till Svenska 
Institutet, som vi formulerade tillsammans med Music Estonia. Projektet har till syfte att stärka music management 
för nya artister genom att skapa verktyg som kan brukas i artistutveckling i alla tre länderna. Baltic Artists in 
Development (Baltic AID).

Kommunikation
Stort fokus under året har legat på att bygga upp hemsidans nya informationsarkitektur, förbättra flödena kring 
kommunikation med nya medlemmar och på att höja kvaliteten på det material våra artister presenterar i vår 
katalog. Vi har också arbetat med att utveckla riktade kampanjer i samband med de större events vi deltagit i: Folk 
at Heart, Sweden Live, Jazzahead, Folk- o Världsmusikgalan och Womex.
 
Hemsidan
Hemsidan fick en ny informationsarkitektur under 2018. Fokus under året har varit att utveckla artistkatalogen på 
vår hemsida och att skapa sömlösa flöden till andra kanaler (främst Facebook och Instagram). Akterna har 
strukturerats efter kategorier för att underlätta för bokare att hitta det de letar efter och vi har fått in en stor mängd 
nytt material från våra medlemmar.
Vi har byggt en ny sektion för medlemmar med ett nytt inloggnings- och betalsystem för medlemskap via 
Memberspace.
Vi har under året också skapat en internationell del av hemsidan med info och presentation av de artister vi arbetat 
med internationellt, på engelska.
 
Social media
Vi provar oss fram för att hitta effektiva sätt att nå ut till våra huvudsakliga målgrupper: medlemmar, bokare och 
arrangörer och andra intressenter i musiklivet. Vi har satsat extra på att lyfta fram våra medlemmar i sociala medier 
i samband med större events, som tex i samband med Womex i oktober, vilket lett till mycket positiv respons.
 
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev till både medlemmar och övriga har skickats ut ett fåtal gånger under året. Vår förhoppning är att kunna 
använda oss av det mer frekvent under kommande år.

Styrdokument & värdegrundsarbete
Vi vill löpande utmana och utveckla dessa dokument!
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Miljöpolicy och handlingsplan
Vi har under året påverkar Musikcentrum Riks och dess medlemmar att göra en fördjupad miljöpåverkansanalys 
och framgent också jobba fram egna och/eller gemensam miljöpolicy och handlingsplan. Riks har valt att använda 
Syds miljöpolicy som övergripande policy. Värt att notera är att Region Skåne har hårda miljökrav och 
avrapportering om dessa sker varje år.
 
Jämställdhet
Arbetet fortlöper enligt 2016 års strategi: Vi gör löpande genusanalyser av vårt föreningsarbete och av vår 
kommunikation. Frågan om hur kan vi vara mer inkluderande i vår kommunikation diskuterar vi dagligen. 
Representation i styrelse och andra arbetsgrupper processar vi också medvetet för att kunna leva upp till vår vilja att 
förändra normerna i branschen. Vi deltar i Region Skånes arbete kring bl a integration tillsammans med övriga 
centrumbildningarna och andra ordinarie verksamheter i regionen.
 
Tillgänglighet
Vi arbetar med att utveckla videomaterial på webb och sociala kanaler för att sänka trösklarna för att nå nya 
målgrupper. 
 
Bland deltagare och medlemmar kan finnas psykosocial ohälsa, beroendeproblematik och läs- och skrivsvårigheter. 
Våra medlemmar befinner sig ofta i en ekonomiskt osäker situation. Vår målsättning är att vi ska hitta fungerande 
former för engagemang och stöd till alla våra medlemmar oavsett förutsättningar. Det gäller både hur vi 
kommunicerar och formen för våra fysiska möten. Idag bedriver vi möten från individ till stor grupp.
 
Våra arbetsspråk är svenska och engelska. Möten och info på vår hemsida finns tillgänglig på båda språken.
 
Vi arbetar med att värva medlemmar från hela södra Sverige. Detta kommer att bli en utmaning, eftersom det kan 
bli kostsamt för enskilda medlemmar att delta i evenemang. Vi måste titta närmare på lösningar som lajv-sändningar 
och placering av evenemang på andra platser än Malmö. Lovande är dock den nya storregion som bildats av de 6 
sydligaste regionerna, som nu börjar samarbeta alltmer.
 
Interkulturell kulturverksamhet
Under 2018 fortsatte Arbetsförmedlingen med samverkansmöten tillsammans med övriga centrumbildningar – 
Teater, Dans, Dramatiker. Vi genomförde två evenamang tillsammans med övriga centrumbildningar; video på 
youtube (Videoakakademien) och Pitchworkshop (då även andra föreningar medverkade). Parallellt med 
workshoppen hölls ett fika-mingel som visade sig bli mycket uppskattat då vi såg att teaterfolk, dansare och musiker 
diskuterade idéer, utmaningar tillsammans.
 
Barns och ungas rätt till kultur
Tillsammans med Unga Musik i Syd anordnade vi för andra året i rad en informationsfrukost på Interart Center. 
Syftet var att låta musiker möta personal från Unga Musik i Syd kring det nya ansökningssystemet till Musik i Syd. 
Evenemanget var välbesökt.
 
Vi har påbörjat samarbetat med övriga centrumbildningar på riksnivå kring Skapande Skola, för att synliggöra våra 
artister för kommuner och skolor.

Ekonomi
2018 års resultat fastställs till en vinst på 10567 kr. Kommentar: vi har erhållit finansiering från Blekinge under 
2018 som kommer att brukas under 2019.
För mera information se Resultatrapport och Balansrapport.
                                              

Föreningen har sitt säte i Malmö.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015  
Bidrag samt övr intäkter 1 136 888 623 654
Årets resultat 11 0 -65 239

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
 



Musikcentrum Syd
Org.nr 802474-7308

9 (12)

Resultaträkning Not 2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 12 500 23 450
Bidrag 1 069 440 882 000
Nettoomsättning 53 660 7 788
Övriga rörelseintäkter 0 4 000
Summa föreningens intäkter 1 135 600 917 238

Föreningens kostnader
Underentreprenader -49 998 0
Övriga externa kostnader
Resor,kost och logi -45 311 -35 173
Lokalkostnader -8 500 -6 000
Diverse administrationskostnader -176 691 -243 778
Personalkostnader inkl styrelse 2 -843 724 -632 091
Summa föreningens kostnader -1 124 224 -917 042
Rörelseresultat 11 376 196

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -810 -195
Summa finansiella poster -810 -195
Resultat efter finansiella poster 10 566 1

Resultat före skatt 10 566 1

Årets resultat 10 567 1
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 4 151 1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 459 -426
Summa kortfristiga fordringar 8 610 -425

Kassa och bank
Kassa och bank 366 215 240 624
Summa kassa och bank 366 215 240 624
Summa omsättningstillgångar 374 825 240 199

SUMMA TILLGÅNGAR 374 825 240 199

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 177 277 177 275
Årets resultat 10 567 1
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 187 844 177 276

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 31 171 16 930
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 155 810 45 993
Summa kortfristiga skulder 186 981 62 923

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 374 825 240 199
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
 

 
Not 2 Medelantalet anställda

2018 2017

Medelantalet anställda 1,3 1,3

 
 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
 
 
Malmö den 18 mars 2019
 
 
 
 
Bryndis Bragadottir Sara Thuresson
Ordförande

Mats Ingvarsson Anne Marte Eggen

Hedda Heiskanen Simon Lussi

Thor Ahlgren
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Revisorspåteckning
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 
 
Peter Bjur  
Revisor
 


