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Verksamhetsberättelse FBC Lerum  
   

FBC Lerums huvudsakliga verksamhet har varit att bedriva innebandy för barn, ungdomar 
och vuxna. FBC Lerum är medlem i Svenska innebandyförbundet och Västsvenska 
innebandyförbundet och därmed ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Vi är också 
medlemmar i Arbetsgivaralliansen.   

   
Föreningen har under verksamhetsåret haft totalt 843 medlemmar varav 578 aktiva spelare i 
34 lag. Föreningens verksamhet bedrivs i idrottshallarna Lerums Arena, Rydsbergshallen, 
Vattenpalatset, Hjällsnäshallen och Novahallen. Extra aktuellt denna säsong har 
utomhusanläggningar varit då restriktioner till följd av pandemin har hindrat träningsgrupper 
att få träna inomhus. Därutöver används flera utomhusytor för fysträning och ett antal 
småhallar för kompletterande träning. I Rydsbergshallen finns föreningens kontor (Office), 
klubblokal (Basement) och café. Mycket av föreningens verksamhet har under året handlat 
om hur man med kort varsel ställer om till följd av nya restriktioner samt jobbar digitalt med 
möten med mera.    

 

  

Styrelsearbetet  
 
Styrelsen har under säsongen haft tolv ordinarie styrelsemöten samt två extra 
styrelsemöten. Från slutet av september 2020 har alla styrelsemöten skötts digitalt via 
Teams vilket har fungerat bra och givit grund till bra dialoger. Styrelsemötenas agenda har 
ändrats från rapporter från verksamheten till förberedda huvudfrågor som föredragits och 
sedan legat till grund för beslut. Exempel på ämnen har varit Marknadsgenomgång, Så här 
gör vi i FBC, Avstämningar med Herr/Dam. Inför varje styrelsemöte har nyckelpersoner och 
sektioner skickat in statusrapporter.  
 

Styrelsearbetet har, förutom löpande verksamheten, under säsongen framför allt fokuserat 
på åtgärder och ekonomikontroll kopplat till pandemin, Organisation / rekrytering av 
marknadstjänst, nytt materialavtal. Styrelsen har genomfört 4 av 6 tillfällen av 
Jämställdhetsutbildningen 50/50.  

 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:  

   
Ordförande    Pontus Larsson 

Ledamot (kassör)   Tomas Littemyr 
Ledamot (vice ordförande)  Anders Pettersson 
Ledamot (sekreterare)   Josefine Albinsson 
Ledamot (Marknad/Event)  Mats Lomander 
Ledamot (HR)   Åsa Mellby 
Ledamot (Ekonomi, Avtal)  Marika Björnum 
Suppleant (ekonomi)   Åsa Olsson 
Suppleant (marknad)   Daniel Liljeblad 
 

   
Styrelsen har varit representerad på   



• Ordförandekonferenser och årsmöte i Västsvenskas Innebandyförbund  

• Föreningen har också varit representerad i kommunens hallråd  
 

Eftersom vi inte kunde genomföra vårt vanliga julbord på Aludden i år åkte styrelsen runt till 
alla ideella ledare och lämnade en julklapp från Berzelii Choklad.   
 

 

Sportslig verksamhet   
 
Föreningens sportsliga verksamhet, på senior- och juniorsidan, har skötts av en Herrsektion 
och en Damsektion. I Herr har Magnus ”Jojo” Johansson och Andreas Ljungqvist verkat för A-
lag, U-lag och JAS-lag. Andreas Franzén och Ulf Lindqvist har skött herrjuniorakademin. I 
Dam har Mattias Flodén, Camilla Brydolf och Camilla Larsson verkat. Föreningen har under 
säsongen haft 58 seriespelande lag (total höst+vårserier). Föreningens 33 tränande grupper 
har letts av 135 ledare. En översyn har gjorts för att skapa en hållbar och individanpassad 
juniorverksamhet på såväl dam-,  som herrsidan. Målet med den nya organisationen är att 
skapa utvecklingsmöjligheter på både på grupp-,  och individnivå. En viktig målsättning är att 
lägga en grund för en hälsosam och aktiv livsstil och en meningsfull och motiverande 
juniorverksamhet för alla spelare som vill fortsätta vara aktiva.  
 

 

Dam   
 

Damsektionens arbete har letts av sportchefen Mattias Flodén med stöd av Camilla Brydolf, 
Camilla Larsson och Frank Pihlström i sportgruppen. Arbetet med att handleda och utbilda 
spelare och tränare har genomsyrat verksamheten tillsammans med en förstärkt 
organisation för att möta de krav och utmaningar som krävs för att ta representationslaget 
till allsvenskan. Digitala sektionsmöten har tillsammans med tränarmöten hållits. 

Under säsongen har damsektionen haft fyra tränande grupper och fem lag i seriespel (div 1, 
div 2, JAS, Pantamera och damveteraner). Samtliga lag har haft separata träningar för att 
kunna matcha innehåll och krav på rätt nivå. 

Inomhussäsongen startade upp i augusti med ett damsektionsläger för representationslaget 
div 1 och damlaget div 2 i Lerums Arena. Det huvudsakliga syftet med lägret var av sportslig 
karaktär. Men också att skapa en vi-känsla där alla tjejer tillhör en och samma sektion. 

Damsektionens spelare har varit representerade i Västsvenskas Distriktslag (Linn Löberg och 
Lina Engström), Talangläger 17 (breddläger för U19-landslaget) samt ett kommande U19-
landslagsläger på Bosön, i juni (Ida Hawerman). 

Representationslaget div 1 deltog på en försäsongsturnering i Göteborg, Björnslaget. Laget 
gick till final och förlorade efter straffläggning. 

För representationslaget i div 1 var målet för säsongen att placera sig topp två och gå till 
allsvenskt kvalspel. Det långsiktiga målet har varit att skapa en attraktiv och utvecklande 
verksamhet som minst motsvarar allsvenskt nivå med hög närvaro och sund träningskultur. 
Laget låg på en andra plats i seriespelet när tävlingssäsongen pausades. Laget har tränats av 
Peter Hugosson, Mattias Flodén, Frank Pihlström och Conny Tapper. Marie Eckerdal har varit 



lagledare och Daniel Axell har varit materialansvarig och hanterat akuta skador. Camilla 
Larsson har varit ansvarig för den fysiska träningen under försäsongen. 

Damlaget i div 2 deltog på en försäsongsturnering i Göteborg, Björnslaget. Laget spelade tre 
gruppspelsmatcher. 

För damlaget i div 2 var målet för säsongen att utbilda och förbereda spelarna att hantera 
seniorspel. Verksamhetens kärnvärde var att få så många tjejer som möjligt att känna 
delaktighet, motivation och lust till att idrotta med fokus på utveckling och gemenskap. När 
seriespelet pausades låg man på en femte plats. 

Under säsongens sista två månader har även spelare och ledare från F05 deltagit på träning 
och match som en förberedande inkluderingsåtgärd inför nästa säsong. Laget har tränats av 
Frank Pihlström, Felix Svensson, Fredrik Karlsson och Hans Göransson. 

Under perioden då tävlingssäsongen varit pausad har representationslaget div 1 och 
damlaget div 2 bedrivit sin träning utomhus. 

Respektive lag har tränat gemensamt 2-3 gånger per vecka med varierat träningsupplägg på 
olika platser i kommunen. Utöver har egenträning skett med anvisade träningsprogram. Ett 
antal sociala utomhusaktiviteter har också genomförts. 

Pausat seriespel och stängda idrottshallar har medfört stora prövningar för hela 
damsektionen. Närvaron på utomhusträningar och sociala aktiviteter har glädjande varit hög 
och få drop outs har skett under säsongen. 

JAS-laget har tränats av Pontus Persson och Felix Svensson. Laget bestod av spelare födda 
2003-2005. Laget deltog på inbjudningsturnering i Stockholm där man slutade på femte 
plats. När seriespelet pausades låg man på en fjärde plats. 

Damveteranerna låg på en tredje plats i damveteranserien när seriespelet pausades. 

Damsektionens spelar- och ledarutvecklingsansvarig Frank Pihlström har under säsongen 
regelbundet besökt flicklagen i ungdomssektionen. Handledning och utbildning till tränare 
och spelare genom introduktion av lämpliga övningar med tillhörande feedbacksamtal på 
individ och gruppnivå har genomsyrat Franks arbete har varit mycket uppskattat. 

Damsektionen i samarbete med Stefan Olsson (ansvarig för målvaktsakademin) genomförde 
under vårkanten ett uppskattat målvaktsläger i Lerums Arena. Totalt deltog 16 st målvakter 
från barn- och ungdomssektionen. Tränare under lägret var Laura Ekman, Sarah Flodmar, 
Philip Tapper, Conny Tapper och Stefan Olsson. 

Damsektionen står sig mycket stark inför säsongen 2021-2022, med många aktiva tjejer och 
ledare redo för nya utmaningar. 

 
 

Herr  
 

Vision 



Klubben ska bli sportsligt ledande i Göteborg och aktiva aktörer i klubben ska jobba enligt en 

gemensam röd tråd. Det som utövas ska vara en anfallsinriktad, snabb, teknisk innebandy 

som ska locka rätt spelare, ledare såväl som publik, vilken kommer att bygga varumärket FBC 

Lerum på sikt. Detta ska leda till att talanger stannar i Lerum och i sin tur attraherar 

ytterligare spelare och ledare som vill utvecklas i den riktningen.  

A-laget 

Målbilden för säsongen var att som nykomlingar i Allsvenskan med A-laget sikta på en topp 6 

plats med kval som extra krydda. Lerum slutade femma och missade kvalplatsen med minsta 

möjliga marginal, ett mål framåt i någon av dom sist tre omgångarna hade räckt. Trots det 

kan vi summera en mycket lyckad säsong med frejdigt innebandyspel och fina highlights, 

som publiken fått följa från webben och sociala medier istället för ifrån läktaren. Efter en 

någon trevande start på säsongen tog laget sex raka segrar i början av 2021, vilket bäddade 

för den fina placeringen.  

Tre FBC spelare, Joel Ekström, Noah Johansson och Fredrik Bäckman,  i poängligans topp 8 

med Joel Ekström som poäng- och skytteligavinnare med 44 mål och 24 assist. Joel Ekström, 

Noah Johansson och Oscar Johansson, samt Markus Berntsson som lämnade laget i januari, 

har deltagit i U19 landslagets samlingar.  

U-Lag 

I U-laget, nykomlingar i Division 2, fortsatte arbetet med talangutveckling och införandet av 

”Röda tråden”. Siktet inställt på en topplacering i serien. Vi vet alla hur det utvecklade sig 

med inställt seriespel, träningsverksamhet etc. 

JAS 

JAS laget gick in i säsongen med två mål. Skola in 03- 04:a kullen i laget, (Några av de 

tongivande 02:orna spelade därför inte med JAS under seriespelet) samt att ta SM guld.  

Laget var stor favorit till SM guld 2021 men fick inte chansen att tävla om det.  

Sammanfattningsvis har vi under året tagit spelet till allsvensk nivå, förbättrat vår fysiska 

status och verkligen fått den tidigare nämnda röda tråden att fungera, även om det arbetet 

sattes på paus från hösten och säsongen ut. 

 

   

Barn och ungdom  
 

Verksamheten har omfattat barn och ungdomar födda 05-14 uppdelade på 21 (20) tränande 
grupper inklusive innebandyskolan Bagheera som i vanlig ordning haft verksamhet på 
lördagsmorgnarna i både Lerum och Gråbo. Då det har varit ett annorlunda år där vi inte 
alltid fått lov att träna i våra hallar så har våra ledare varit kreativa med utomhusträningar 
samt nyttjande av våra garage med gott om plats och torrt golv. Nu har vi inte facit ännu 
men än så länge så har vi inte tappat fler barn än vad vi fått till oss under verksamhetsåret 
vilket våra ledares kreativitet förmodligen är ett resultat av. 



 

I Bagheeraverksamheten har närmare 90 barn födda 2014 deltagit trots pandemin. Här har 
upp emot 30 nya fantastiska ledare kommit in i det och successivt tagit över träningarna 
under säsongen. Efter säsongen bildas träningsgrupper och föräldraledarna tar över 
ledarverksamheten.  

 

Det blev inte mycket matchande för våra lag då serierna stängde ned i slutet av oktober. De 
flesta cuper fick även de stänga ned men några tidiga höstcuper hann genomföras, där bland 
annat vår nystartade cup Lerum Floorball cup gick av stapeln i september och där deltog fler 
av våra lag F07, F06, P06, Herrakademin samt JAS. Många av våra föräldrar och andra 
engagerade var med och gjorde cupen möjlig genom att ställa upp som volontärer med olika 
roller. 

 

Vi har genomfört möten tillsammans med ledarna i olika former. Halltidsfördelningsmöten 
med representanter för samtliga lag. Vi har genomfört sex digitala ledarmöten under 
spelåret med föreningens ledare. På dessa har vi dels diskuterat utveckling samt redovisat 
frågor som vi i föreningen arbetat med.  

Vår akademi för Unga Ledare (ULA) har vi tyvärr fått lägga på is då vi inte kunnat ha fysiska 
träffar. Planeras dock att startas igång när vi får möjlighet till det!  

Barn- och ungdomssektionen representeras av personer som täcker hela ålderssegmentet i 
barn- och ungdomsledet i form av Daniel Boman, Marie Eckerdal, Minna Teir, Anna Wulf, 
Nils-Olof Hermansson och Daniel Engström. Detta gäng har engagerat sig i olika forum som 
målvaktsakademin, samsynsavtalet i Lerums kommun, hallklimatsfrågan, nya spelformer och 
Bagheeraverksamheten.   

 

 

Event  
 
Det har varit ett event-år där våra klubbarrangemang till stor del har påverkats av covid-19.  
Eventsäsongen inleddes med att Summer Camp som kunde genomföras delvis anpassat för 
att hålla det så smittosäkert som möjligt. Vi märkte här en stor påverkan då vi tappade 
närmre hälften av deltagarna från året innan.  
 
Därefter följde en enklare variant av Camp Endorfin på hemmaplan då vi inte kunde vara i 
Skene och Marks kommun på grund av att de inte hyrde ut till externa föreningar på grund 
av covid-19. Efter en del pusslande så fick vi ihop ett koncept med träningar som gjorde att 
lagen som deltog ändå kunde få en bra start på säsongen.  



 
Den första upplagan av Lerum Floorball Cup genomfördes i början av september med 35 
deltagande lag och drygt 600 spelare och ledare gästade Lerum under tre speldagar. Cupen 
fick genomföras utan publik, men det blev ändå ett bra upplägg med en tydlig struktur och 
upplägg som gjorde att cupen kunde genomföras på ett bra sätt. Via webbsändningar så 
kunde föräldrar och supportrar följa matcherna på Solidsport.  
 
Vi arrangerade USM för Pojkar 16 i Rydsbergshallen, även detta utan publik och Corona-
anpassat. Även här använde vi Solidsport som plattform för att sända matcherna vilket blev 
mycket bra och totalt sätt en helg med ett bra arrangemang. 
 
HöstlovsCampen blev det sista klubbarrangemanget vi hann genomföra och det med stort 
intresse och deltagande. Campen genomfördes i Lerums Arena, Knappekulla och 
Vattenpalatset och nästan dubbelt så många deltog här som under Summer Camp.  
 
Dagen efter att vi hade avslutat HöstlovsCampen så kom nya restriktioner som under 
resterande del av säsongen tvingats att ställa in en rad aktiviteter.  
 

• Det årliga julbordet för ledarna, partners och viktiga personer inom klubben.  
• Back 2 Basic, småmålsturneringen för ungdomar och seniorer.  
• Sportlovs Camp 
• Påsklovs Camp/Girls Only 
• FBC-Dagen 

 

Utöver ovan event så hade vi även blivit tilldelade regionsslutspelet för USM pojkar 16 och 
USM damjuniorer 18. Både dessa ställdes in efter att ha blivit framflyttade vid flera tillfällen. 
Ansvarig för Event i styrelsen har denna säsong varit Mats Lomander med Christoffer 
Sturesson som dirigent bakom flertalet av alla event. Med event menas alla aktiviteter 
klubben genomför som annonseras och i många fall tas entré/avgift för – dvs senior/JAS-
matcher, cuper, träningsläger, avslutningar m.m.  
 
Säsongen 20-21 går till historien på flera sätt. Den största negativa påverkan pandemin haft 
är ju att det bara blev vårt allsvenska lag som fick fullfölja säsongen om än utan publik i stort 
sett hela tiden. Vårt damlag fick spela fem matcher innan säsongen ställdes in. 

I matcherna i början av säsongen fick en begränsad mängd åskådare sitta i Lerums Arena 
men under majoriteten av de allsvenska matcherna var det bara eventpersonalen som fick 
se den fantastiska innebandy som vårt herrlag presterade.  

Trots förutsättningarna har FBC Lerum fått stor uppmärksamhet genom alla matcher som 
streamats på ett professionellt sätt genom innebandy.tv. Vi slog t o m nästan tittarrekord i 
matchen mot Lindås då ca 3500 tittade när FBC vann derbyt med 8-4 som dessutom gav fina 
intäkter tack vara alla våra fantastiska partners.  

Eventpersonalen ska ha stor eloge för engagemanget man visat hela säsongen och att man 
gjort allt för att våra spelare ska få en så bra inramning som möjligt. 

 

http://innebandy.tv/


 

Utbildning 
 
Under den här säsongen har utbildningsverksamheten gått på sparlåga. Klubben har inte 
genomfört några utbildningar i egen regi. Utbildningsveckan, som vi hoppats på att kunna 
utveckla, har inte kunnat genomföras. 

Vi har haft 14 ledare som har deltagit i Västsvenska innebandyförbundets utbildningar i 
Göteborg. Två ledare har gått grundutbildningen, en ledare har gått blå utbildning, sex 
ledare, ledare har gått röd utbildning och två ledare har gått regelutbildning.  Utbildningarna 
har till större delen varit digitala. 

RF- SISU har erbjudit digitala inspirationsföreläsningar under säsongen och där har några 
ledare från FBC Lerum deltagit. 

Vår önskan är att alla ledare i FBC Lerum regelbundet deltar i förbundets olika utbildningar. 
Vi vill även ge dem möjlighet att ta del av andra utbildningar i t.ex. skadehantering, mental 
träning, kost mm. 

Vi håller fast vid förhoppningen att kunna utveckla utbildningsveckan under kommande 
säsong. 
 

Ekonomi 
    

Säsongen 2020/21 inleddes med en stabil ekonomi och med en budget i balans där 
intäkterna matchade kostnaderna.  
 
Det visade sig dock relativt tidigt på säsongen att Covid-19 skulle få stor påverkan på 
verksamheten och ekonomin. Framförallt har hösten präglats av en osäkerhet kring 
förväntade intäkter och kostnader. Vi konstaterade att publik-, café samt ett antal 
arrangemangsintäkter troligtvis helt skulle utebli (ca 400’ kr). Styrelsen har därför haft stort 
fokus på att löpande stämma av intäkter och kostnader och samtidigt revidera och 
uppdatera budgeten utifrån vad som ansetts realistiskt. Ju längre säsongen led såg vi hur 
stöd från RF, Sparbanken Alingsås samt extra LOK-stöd från kommun har täckt delar av dessa 
hål.  
 
När räkenskapsåret nu summeras så är det med ett plusresultat om 428 000 kr i FBC Lerum 
(varav 163 000 kr i FBC Lerum utveckling). När seriespelet inte upptogs var det flera 
kostnader sent på säsongen som inte blev av, exempelvis domarkostnader. Vi har dessutom 
varit något restriktiva till materialinköp då det varit sista året på vårt avtal med 
Stadium/Salming och ny upphandling skett under September-Februari. Sommarkioskerna vid 
Stamsjön (skötselavtal med kommunen) samt Aspen (initiativ i juni från styrelse/Office) har 
stått för i stort sett hela plusresultatet.  
 
Styrelsen har under året beslutat att reglera den skuld som legat från FBC Lerum mot FBC 
Lerum utveckling. Den är nu reglerad och tanken framöver är att ekonomin i FBC Lerum 
Utveckling ska hålla så tajt som möjligt.  



 
Styrelsen förslag är därför om oförändrad medlemsavgift/träningsavgift. Ej använda 
cupanmälningsavgifter för barn, ungdom och junior skjuts över till 21/22 (70 ’kr). Även 
omfattningen av försäljningsaktiviteterna bedöms kunna minska något i omfattning (från 
800 kr till 500 kr per spelare = 150 000 kr) kommande säsong om än inte tas bort helt. 
Fortfarande finns en osäkerhet kring vad Covid-19 kan komma att innebära för 
verksamheten och ekonomin vilket gör det angeläget att ha en ekonomisk buffert. Styrelsen 
har också påbörjat arbetet med ett ekonomiskt paket ”Operation återstart” där resurser ska 
tillfalla träningsgrupperna för att motivera till att fortsätta spela samt möjliggöra för fler 
medlemmar som aktivera sig när restriktionerna släpper.  
 
För en mer detaljerad redogörelse av det ekonomiska utfallet hänvisas till 
förvaltningsberättelsen där balans- och resultaträkning redovisas. 
 
   

Föreningsutveckling/FBC Office   
 

Under verksamhetsåret har FBC Lerum fortsatt arbeta med Office sammansättning och att 
skapa en professionell heltid och driv från föreningens personal. Kansliets samlingspunkt är 
alltjämt Rydsbergshallen, men i och med dagens digitala samhälle sköts en hel del av arbetet 
remote från datorn.  
 
Christoffer Sturesson har jobbat med Föreningsutveckling med tjänstgöringsgrad 85%, och 
100% från februari. Vi har en tung arbetsbelastning aug-oktober när vi har flera camper och 
säsongens verksamhet som ska igång.  
 
Oskar Lundahl slutade sin marknadstjänst under sommaren 2020. I stort sett hela säsongen 
har föreningen letat efter rätt kandidat till tjänsten Marknadsansvarig/säljare med fokus att 
ta väl om föreningens befintliga sponsorer samt att utöka nätverket med fler partners. Flera 
positiva och långdragna rekryteringsprocesser har inte mynnat ut i att en ny person anställts.  
 
Redovisningen har skötts av Richard Björnander på Younited Professionals i tät dialog med 
föreningens ordförande, kassör och ekonomiansvarig. Samarbetet har fungerat mycket bra.  
 
 

Marknad & Kommunikation  
 
Huvudsyftet med marknad och kommunikation är att starka varumärket för FBC Lerum i 
såväl kommunen, bland kommuninvånare, innebandyintresserade, partners samt 
idrottskollegor.  
 
Marknadsgruppen arbetar förebyggande med att skapa bra sportsliga samarbeten för 
klubben genom att vi etablera goda relationer i kommunen och med näringslivet vilket skall 
ge FBC Lerum möjligheter att bedriva en verksamhet på en hög sportslig nivå för både bredd 
och spetsutveckling.   
 



Sponsorintäkterna uppgick under säsong till 435 000 kr (303’ ifjol). Höjningen har framför allt 
skett genom Triumf glass in som guldpartner, initiativ från herrsektionen samt digital 
streamad match vs Lindås under våren. 
 
Utveckling av kommunikation via digitala och sociala kanaler internt som externt måste 
utvecklas för att stärka klubbens varumärke ytterligare, men framförallt som ett led i att 
barn och ungdomar skall attraheras av FBC Lerum som klubb. Under höstmatchen borta mot 
Lindås (vinst i sudden) uppmärksammades ett klipp från segermålet då Fredrik Bäckman, 
målskytt, i sitt firande fångade Joel Ekström klippa i farten. Klippet lades upp på flera sociala 
medier, däribland SvenskInnebandys, och sågs av 10c000-tals tittare. 
 
En aktiv marknadsgrupp plus ett starkt varumärke ger goda möjligheterna att utveckla FBC 
Lerums erbjudande till berörda intressenter och nya medlemmar med attraktiva 
träningstider och medlemsavgifter som ger möjligheter att utveckla verksamheten för den 
pågående satsning mot SSL för både herr och damlag.   
 

 

  
 

______________________  
   
Med tanke på den omfattande verksamheten vi bedriver i föreningen och alla 
engagerade människor finns det en risk att vi har glömt att nämna något som vi har 
sysslat med under året. Det betyder inte att det är mindre viktigt!  
   
Styrelsen tackar härmed för förtroendet det gångna året och hoppas att kommande 
verksamhetsår ska bli givande för medlemmarna.  
   
Lerum den 1 juni 2021  
   
                                                                                 _______________________________            
Pontus Larsson ordförande                   Anders Pettersson, vice ordförande          
   

    
                                                                                                                                                        
Josefine Albinsson, sekreterare                           Tomas Littemyr, kassör  
   
   
                                                                                                                                                          
Mats Lomander, ledamot                                       Åsa Mellby, ledamot   
 
 
 
                                                                                                                                                          
Daniel Liljeblad, ledamot                                       Åsa Olsson, suppleant    
  
   



                                                                             
Marika Björnum, suppleant 
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