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Styrelsen för Psoriasisförbundet i Västmanlands länsavdelning
får härmed avge följande Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2018

föreningens 50: e år som distriktsorganisation i Västmanland.  

Föreningen har sitt säte i Västerås med adress:  
Psoriasisförbundet Västmanlands län,  

Pilgatan 8A, 721 30 Västerås.   Telefon: 070-74 000 26  
Organisationsnummer: 878500-6605.   Bankgiro: 5840-9384. 

Hemsida:www.pso.se/vastmanland   E-postadress:vastmanland@pso.se 

Styrelsen 2018
Ordförande   Iréne Sandberg, Västerås  vald t.o.m 2019 
Vice Ordförande  Per-Olov Andersson, Västerås vald t.o.m 2019
Kassör/Sekreterare  Claes Roos, Kolbäck   vald t.o.m 2019  
Ledamot   Fredrik Ingels, Västerås  vald t.o.m 2019
Ledamot   Lissie Lindhult, Sala   vald t.o.m 2019
Ersättare     Kirsti Wiiri, Västerås   vald t.o.m 2019
Ersättare     Anita Johansson, Arboga  vald t.o.m 2019 
Revisor   Ann-Mari Meyer, Västerås  vald t.o.m 2019
Revisor   Kerstin Kvarnström, Västerås  vald t.o.m 2019 
Valberedning   Vakant  
Redaktör och  Ansvarig utgivare för Psoriasistidningen  
Västmanland   Claes Roos

Verkställande utskottet (VU) 2018
Irene Sandberg (firmatecknare)
Per-Olov Andersson
Claes Roos (firmatecknare)

Styrelsen och Verkställande Utskottet (VU) 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 hållit tre (3) protokollförda möten och  
Verkställande Utskottet (VU) har hållit fem (5) protokollförda möten.  
Delegationsordning fastställd (2010-04-13) och Attestförordning (2009-04-23) beslutades att gälla 
fortsatt och tills vidare från det Konstituerande Styrelsemötet 2018-03-08. 
 
 

Revision
Revisionsmöte har hållits en halvdag för genomgång av bokföring, verifikationer, kontoutdrag 
och övriga ekonomiska handlingar. Under året har revisorerna löpande fått samtliga VU- och 
Styrelseprotokoll, Resultat- och Balansräkningar sig tillsända, samt haft en stående inbjudan till 
styrelsens alla möten.
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Medlemsantal och medlemsutveckling 2018
Länsföreningen har 336 betalande medlemmar per 2018-12-31 fördelade på följande orter och kön.

Ort      2018     M     K  
Västerås         188    80     108      
Köping – Arboga  – Kungsör            53    25     28      
Sala               28    13      15      
Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg      24     6     17           
Hallstahammar – Surahammar       36    14     22 
Övriga utanför länet och av okänt kön       7                
Totalt antal medlemmar 2018:               336  138       190        
 
Under 2018 har Västmanland haft en utveckling med färre antal medlemmar och medlemsantalet har 
för länet totalt minskat med ca 5-6 %. 

Vi tacka alla medlemmar som troget är kvar i föreningen och stödjer verksamheten för att utveckla 
forskning och behandling. Som organisation och förening är vi dock mycket oroliga för den negativa 
medlemsutvecklingen, samtidigt som vi är glada och positiva till att många har blivit hjälpta av de 
medicinska framgångar som vi nu åtnjuter. Vi befara att det är så att de allvarligaste sjuka är de som 
”nu blivit friska” genom de nya medicinerna också lämnat förbundet. Något som befarades redan i 
början av 1980-talet när den första psoriasisgenen upptäcktes. Detta samtidigt som de som har med-
elsvår eller lättare sjukdom fortfarande står utan reella alternativ till behandling och som det nu fors-
kas särskilt för att ta fram. Patienter med både lättare eller svårare sjukdom behöver dock fortfarande 
det stöd, omtanke och hopp, något som föreningen fortfarande kan erbjuda. Även professionen inom 
Hudsjukvården och politiken ser behovet av en stark patientorganisation som för psoriatikernas talan i 
dessa viktiga frågor. 

Vi ser stora faror framöver när det gäller just landets och regionernas ekonomi när det gäller dessa 
effektiva men dyra mediciner, det är många andra patientgrupper som nu också ”står i kö” för att 
komma ifråga för dem, detta kontra andra kostnader som också skall finansieras av samhället. Därför 
behöver vi fortfarande vara många för att försvara de framgångar vi som förening och vårt förbund 
åstadkommit under åren och vad vår forskning gett oss. 

Medlemsavgiften för 2018 var oförändrad för huvudmedlemmar 225 kr/år och för familjemedlemskap 
100 kr/år. Vårt riksförbund administrerar centralt vårt medlemsregister och medlemsavgifter, ur vilka 
får en mindre andel för vår lokala verksamhet. 

Verksamhet 
Verksamhetsidé 
Psoriasisförbundets verksamhetsidé är att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra 
liv.

Verksamhetsinriktning 
Psoriasisförbundets verksamhet utgår från tre värdeord: gemenskap, kunskap och engagemang.

Den gemenskap som medlemmarna kan få och ge inom föreningen, sker främst genom aktiviteter i 
form av social verksamhet, identitetsskapande åtgärder och erfarenhetsutbyte.
 

De insatser som genomförs för att öka kunskapen hos medlemmarna och föreningens funktionärer 
syftar till att stärka medlemmarna i vardagen och öka medlemmarnas förutsättning att få tillgång till 
bästa möjliga vård och behandling. 
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Det engagemang som föreningen och dess medlemmar har bidrar förhoppningsfullt till förändringar 
och förbättringar i samhället som skall underlättar för psoriasissjuka.
 
Syftet med föreningen framgår av förbundets stadgar. 
Psoriasisföreningen i Västmanland har under året fokuserat på följande områden.
Information, Kunskap, Medlemmar, Vård och behandling och Samverkan.

Medlemmar 
Årsmötet 2018 
Årsmötet 2018-02-13 hölls på ABF CulTuren i Västerås och inleddes med att Claes Roos hälsade 
alla medlemmar välkomna, talade om hur kvällens upplägg var tänkt, och därefter tände Västerås 
lokalavdelnings ordförande Per-Olov Andersson ett ljus och vi höll en tyst minut till minne av våra 
medlemmar i Västerås och Västmanlands län som gått bort under föregående år. 

Sedan berättade Claes Roos om föreningens/föreningarnas första 10 år. Tiden mellan starten 1968 
fram till 1978, en tid som han i stort sett själv var med om. Meningen är att sammanställa liknande 
presentationer för alla tioårsperioder och berätta om dem på årets kommande föreläsningar. Dagens 
avsnitt innehöll några axplock om uppstarten, medlemsantalet, föreningens ekonomi. 
Vi är en av de Distriktshandikappföreningar som var grundade av dåvarande HCK, senare HSO 
och vad som nu benämns som Funktionsrätt Västmanland. Under denna epok var vi också med 
och startade Länshandikapprådet, ett råd som då fördelade landstingsbidraget på 80 000 kronor till 
föreningarna.  
Våra årsmöte hölls i regel på olika caféer i Västerås, sådana som nu inte längre finna kvar. 
Medlemsaktiviteterna var exempelvis soppaftnar och kycklingsupéer under vårarna och till och med 
en sillsexa i Sala, innan den lokalavdelningen lades ner pga. brist på förtroendevalda. Då liksom nu, 
har det varit så gott som omöjligt att utse valberedningar. Klimatvårdsfrågan var aktuell redan 1975 då 
vi uppvaktade landstinget om mer pengar, men då som nu sitter det trångt till. Under denna period så 
påbörjade vi också vårt arbete med att få till en decentraliserad hudsjukvård med hudmottagningar på 
alla länets sjukhus. Många olika uppvaktningar gjorde vi under dessa år, i allt från ljusbehandlingar, 
ljusboxar, kvällsöppethållanden mm. Under denna tid startade också vårt goda samarbete med 
hudkliniken i Västerås och redan på den tiden hade vi flera olika föreläsningar om psoriasis/ 
psoriasisartrit för våra medlemmar med medverkande av vår egen dermatolog, ÖL Karin Nordin och 
Docent Fredriksson från Hudkliniken och reumatologen ÖL Gunnar Österberg. 
 
Efter denna inledning så överlämnade Claes Roos ordet till Västmanlands länsförenings ordförande 
Irene Sandberg och det mer formella årsmötesprogrammet började. Västerås lokalavdelnings 
ordförande Per-Olov Andersson valdes att leda årsmötet och Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2018 
och nya val genomfördes med resultat som ovan redovisats. Årsmötet beslutade att Västerås 
lokalavdelning fick ”full utdelning” på/av sina medlemsavgifter från riksförbundet.

Vård och Behandling
Under året har vi träffat Hudklinikens ledning vid ett tillfällen i ett vårmöten för avstämning av 
läget i projektet med Psoriasissköterska på kliniken. Ett projekt av oss och som genom stöd av 
Regionstyrelsen gör det ekonomiskt möjligt för Hudkliniken att delta. Vi har informerat Hudkliniken 
om våra föreläsningsplaner för vårt jubileumsår och åter upprepat vår önskan att de deltar i första 
föreläsningen för året och gällande den nya funktionen Psoriasissjuksköterska och patientmottagande 
för mottagningen.
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Medicinska föreläsningar 
 
Under främst hösten 2018, vårt jubileumsår, har vi genom Claes Roos försorg arrangerat fem (5) olika 
föreläsningar med teman angelägna för oss psoriatiker. 
  
Föreläsning no.1, var just en föreläsning med Klinikchef Tomas Vikerfors om Hudklinikens nya 
Psoriasissjuksköterska som hölls på Kyrkbacksgården i Västerås och där vi efteråt bjöd på fika/
smörgås och fortsatt berättat lite om vår historia. 
 
Föreläsning no.2, hölls också den på Kyrkbacksgården, denna gång med Leg. Psykologen Thomas 
Holmqvist (Malmö) som föreläsare om den psykosociala delen som kan förekomma vid psoriasis/
psoriasisartrit. En mycket stark, personlig och träffande föreläsning med många igenkännandepunkter. 
Vi har tidigare hört vid föreläsningar att de med svårare psoriatiker kan ha en viss personlighetstyp, 
vilket bekräftades också nu vid denna föreläsning, mycket intressant. Även nu bjöd vi på kaffe/
smörgås och lite historia som återberättades av Claes Roos. 

Föreläsning no.3, var vi tvungna att flyttas till ACC, då vår föreläsare Professor/Docent/Dermatolog 
Liv Eidsmo (Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset) inte kunde föreläsa det datum vi 
ursprungligt bokat Kyrkbacksgården för. Temat var T-celler, vän eller fiende och hur kan cellerna 
minnas var de senast höll till på kroppen. Liv berättade också att man just nu arbetar på att ta fram en 
topologisk produkt för de som har en inte fullt så svår psoriasis. Även på ACC bjöd vi deltagarna på 
kaffe/smörgås i pausen mellan vår historia och forskningen. 
 
Föreläsning no.4, var återigen på Kyrkbacksgården, denna gång med Docent Maria Lampinen 
(Uppsala Akademiska sjukhus) som föreläste om samband mellan psoriasis och mag-tarmkanalens 
eventuella genomsläpplighet av ex. bakterier som kan starta inflammationer och där det finns ett stort 
genetiskt samband med bl.a. Ulcerös colit och Crohns sjukdom. Även nu blev det lite kaffe/smörgås 
mellan föreningens historia och dagens föreläsning.  

Föreläsning no.5. Vår avslutande jubileumsföreläsning till vilken vi tacksamt var inbjudna att 
hålla av/på Landshövding Minoo Akhtazands residens på Västerås slott. Här föreläste Professor 
Charlotta Enerbäck, (Linköpings universitet och Ingrid Asp Psoriasis Research Center) om dagens 
behandlingar, mediciner och morgondagens medicin och vad vi kan förvänta oss av framtiden. 
Även i Linköping deltar man i kliniska behandlingar av patienter med den produkt som man arbetar 
med på Karolinska som Liv berättade om. Något annat intressant (bland mycket annat) var också 
ytterligare en bekräftelse på hur psoriasis genom inflammation kan påverka till och med hjärnan 
hos svåra psoriatiker. Efter föreläsningen genomförde vi uppvaktningar av vår föreläsare Charlotta 
Enerbäck, av vår gästande Riksordförande Tina Norgren, och av vår gäst och samarbetspartner i vårt 
Hudbrukarråd i Västmanland, Dermatolog Christina Molnár, Hudpoli-kliniken i Västerås, detta med 
varsin specialgåva i form av vår inramade förstoring av ”See my pattern”.  
Efter det gemensamma minglet med snittar och dryck i stora salongen så tackades också vår värd, 
Landshövding Minoo Akhtazand en med ett ”konstverk” och en PSO-tallrik, för hennes vänlighet, 
intresse och gästvänlighet. Efter det avslutades kvällen med en guidad visning av residenset med 
Landshövdingen som guid.

Det har varit som vi uppfattat det mycket uppskattat av medlemmarna, ett ambitiöst och roligt sätt 
att fira vårt 50-års jubileum på, det har kostat, men vi har noterat både dyrare och mindre angelägna 
inriktningar på jubileumsmanifestationer. Det är också ett samarbetsprojekt mellan båda föreningarna. 
Alla föreläsningar har annonserats massivt i vår egen tidning, extern i Västerås Tidning med två 
annonser per föreläsning, samt på våra Facebooksida/hemsida mm så föreningen har fått mycket 
”pressutrymme”.  
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Information
 
Medlemstidningen 
Föreningens medlemstidning som är en registrerad periodisk tidskrift med utgivningstillstånd 
från Bolagsverket har även i år utkommit med fyra nummer, varav ett dubbelnummer, allt enligt 
regelverket. Tidningen skickas med post till våra medlemmar, till alla Vårdcentraler och Familjeläkare 
i Västerås och länet, sjukvården i övrigt som berör oss psoriatiker och till våra Kommun- och 
Landstingspolitiker och berörda tjänstemän, våra riksdagsledamöter, länets alla bibliotek. 2018 har 
den utkommit i tjugofyra år. Medlemstidningens ansvarige utgivare, huvudredaktör och producent har 
varit Claes Roos. Tidningen har utgjort ett fundament i förenings informationsambitioner.

Med tidningen driver vi opinion för att de psoriasissjuka skall få möjlighet/fortsatt möjlighet 
till adekvat vård och behandling. Vi vill visa att vi finns, och informerar om vikten av, att en bra 
vård och behandling är ett nödvändigt villkor för oss psoriatiker för att kunna fungera och verka i 
samhället som andra medborgare, det är en del av tillgängligheten för oss psoriatiker. Vi vill också 
informera medlemmar och andra om vad styrelsen engagerar sig i när det gäller lokala frågor viktiga 
för oss psoriatiker och vad man får lokalt för vår medlemsavgift. Tidningen har finansierats helt 
utan annonsintäkter av läns- och lokalavdelningen gemensamt och vi är nog den mest ambitiösa av 
föreningar gällande denna medlemsinformation, och till lägst kostnad. 

Sociala medier som Hemsida/Facebook.
Vi har en hemsida på Internet under riksförbundets domän. Även under 2018 har vi haft problem med 
uppdateringen av hemsidan, nu mest beroende på att vi inte haft kraft och ork att göra även detta jobb 
detta jubileumsår, men viss information har vi lyckats få med. 
I stället har vår Facebooksida fått ersätta denna informationskanal. Vi ser gärna, och vi välkomnar att 
du som medlem ansluter dig till vårt öppna Facebookkonto och får mer information denna väg.

Press 
Under 2018 har vi externt i Västerås Tidning, som är länstäckande, annonserat årsmöten och 
föreläsningar vid flertalet tillfällen. 
Vi har i Västmanlands läns Tidning (VLT) haft en dubbelsida gällande sommaren och klimatvården 
där Claes Roos har intervjuats. 
Inför hösten och WPD gjorde VLT också en helsidesintervju med Claes Roos gällande vårt jubileum 
och redovisade också alla våra föreläsningar. 
Vi har initierat och medverkat till ett antal intervjuer av/i vår Rikstidning gällande projektet 
Hudklinikens Psoriasissjuksköterska, och en intervju har gjorts med en medlem som går på just 
Psoriasismottagningen. 

Samverkan
Funktionshinder och intressepolitik 

Regional samverkan i DUSTECWX-länen. 
En 2-dagars träff för regionen har hållits i Uppsala med fyra Västmanlänningar närvarande, för våra  
föreningar deltog bl.a. Irene och Bo Sandberg. Socialstyrelsens nya Riktlinjer för psoriasisbehandling 
var på programmet liksom medlemsrekrytering för framtiden.

Förbundssamverkan. 
På en Ungdomsträff i Skellefteå deltog en Västeråsare och på en återträff i Stockholm deltog två 
andra Västeråsare, det var en träff för medlemmar som tidigare deltagit i exempelvis barn- och 
ungdomslägren.
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Västerås stad och den Lokala Överenskommelsen (LÖK:en) 
Eftersom vi har undertecknat samarbetsöverenskommelsen med Västerås stad och civilsamhället, där 
man specificerar olika områden som Visioner, Värdegrunder och Principer om dialog och samverkan 
mellan Västerås stad och föreningslivet så har vi där deltagit med representanter vid träffar liksom i 
referens-gruppen och samverkansgruppen. 

Regionala Hjälpmedelsrådet. 
Vi har under 2018 haft en ordinarie ledamot, Anita Johansson och en ersättare, Lissie Lindhult i 
Hjälpmedelsrådet som träffats fyra (4) gånger under året. 
Anita Johansson har också deltagit sju (7) möten i det Kommunala Handikapprådet i Arboga. 

Kunskap. 
Föreläsningar och Historiska skeenden. 
Föreläsningarna har vi berättat om både före och lite efter och beroende på den medicinska komplexi-
teten och risken för feltolkningar så överlåter vi till deltagarna att själva relatera till vad man haft 
möjlighet att själv ta till sig. Generellt kan man konstatera att väldigt mycket kunskap har överförts 
från förnämliga föreläsare som haft förmågan att föreläsa och berätta på ett sätt som gjort det möjligt 
att ”hänga med” i kunskapsöverföringen på ett bra sätt. Föreläsarna är de främsta forskarna inom sina 
områden, både nationellt och internationellt och har forskningsstöd från våra Forskningsfonder, vilket 
understryker deras kunskap och intresse för våra frågor. Någon är också ledamot i Psoriasisförbundets 
forskningsråd som består av flertalet att landets yttersta kompetenser inom vårt intresseområde, vilket 
också visar kvaliteten och ambitionen på våra föreläsningar. 

Kansli och Administration 
Länsföreningens kansli finns nu på Pilgatan 8A i Västerås, då kansliet på Eriksborg avvecklades redan 
under sommaren, och före kontraktidens utgång, med Fastighetskontorets benägna medverkan. Nytt 
kontrakt med nye hyresvärden ABF upprättades och vi flyttade in direkt efter med inflyttning 2018-08-
01. Utrustningsmässigt tog vi endast med oss två bokhyllor och en kontorsstol, resten kördes till sop-
tippen. Mycket materiel har också makulerats genom ”strimling” då vi nu tillämpar det nya GDPR och 
vi har inga medlemslistor eller personuppgifter lagrade. Vi samverkar med Västerås lokalavdelning 
med gemensamma funktioner som formell adress och telefonnummer, och enligt vårt samarbetsavtal 
sköter länet all administ-ration med mötesplanering, bokningar, möteskallelser, protokoll, betalningar, 
ansökningar med eventuella redovisningar, bokföring och bokslut mm.  
Arkiv Västmanland är vår samarbetspart när det gäller arkivering av våra originalhandlingar som för-
eningarnas original protokoll.  
Vårt arkivmaterial arkiveras och sköts av föreningens arkivansvarige Claes Roos.

 

Ekonomi
Lokalavdelningen har som nämnts ett samarbetsavtal med länsföreningen som gör att vi tillsammans 
kan samarbeta med gemensamma krafter. Föreningarna är dock olika juridiska personer och har olika 
organisationsnummer och bankkonton med skilda ekonomier. Alla arrangemang vi gör står då öppna 
för alla medlemmar i Västmanland, på respektive förenings bekostnad, detta samarbete gäller åt båda 
hållen.  

Föreningen får förenings- och hyresbidrag från Region Västmanland, där inte verksamhet styr 
bidragen, utan antalet medlemmar. Länsföreningen har 2018 också beviljat lokalavdelningen hela 
andelen av medlemsavgiften som återbetalas av riksförbundet genom ett stadgeenligt årsmötesbeslut i 
länsföreningen.  
Vi tillämpar i kontantprincipen i vår bokföring, d.v.s. vi bokför intäkterna när vi får dem och 
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kostnaderna när de betalas. Länsföreningen debiterar via internfakturering Västerås lokalavdelning 
kvartalsvis i efterskott för utläggen. Resultatet i bokslutet slår alltid igenom direkt på kapitalet, som 
för 2018 resulterade i ett större planerat underskott med anledning av Jubileumsårets verksamhet. I övrigt 
hänvisas vi till av kassören och styrelsen upprättat bokslut och revisorernas berättelse.
 

Slutord
Psoriasisförbundets verksamhetsidé och mål är att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna 
leva ett bra liv. Föreningens medlemmar är vår verksamhets ryggrad. Tillsammans kan vi på olika sätt 
verka för att målet kan nås. Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som stöttat föreningen under 
året. Tack vare olika samarbeten och stöd har det känts stimulerande, roligt och viktigt att representera 
föreningen. En mycket bra informations- och medlemsverksamhet har även i år genomförts enligt 
styrelsens mening. Alla föreningens aktiviteter syftar till att försöka ge våra medlemmar, anhöriga, 
övriga psoriasissjuka i Västmanland en så adekvat information som möjligt för att vi på bästa sätt 
kunna behandla och påverka sin situation till att leva ett drägligt och värdigt liv. Ett socialt mervärde 
som ges oss genom möjligheten till att mötas och få kontakt med alla människor i samma eller en 
liknande situation.  
Slutligen vill vi dock uppmärksamma behovet av föryngring av föreningen/föreningarnas styrelser 
med anledning av nuvarande styrelseledamöters ålder och hälsoläge, för att säkerställa uppnådda 
resultat, mål, men även av föreningssäkerhetsskäl.

Styrelsen tackar de som på olika sätt bidragit till verksamheten under 2018, och vår menig är att vi väl 
genomfört vår verksamhetsplan. 

Västerås 31 december 2018.
 
 

Iréne Sandberg  Per-Olov Andersson      Claes Roos
   Ordförande       vice Ordförande  Kassör/Sekreterare 
 
 

 
           Fredrik Ingels                Lissie Lindhult
               Ledamot        Ledamot   
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Revisionsberättelse för Psoriasisförbundet Västmanlands län

Undertecknade revisorer utsedda att granska föreningens verksamhet och räkenskaper för 
verksamhetsåret 2018 får härmed avge följande berättelse. 

Vi har löpande granskat verksamheten och styrelsens förvaltning under året genom dess protokoll, 
räkenskapsredovisning och övriga handlingar samt vid genomförd årsrevision.

Räkenskaperna är ordentligt förda och alla inkomster och utgifter är försedda med fullständiga 
verifikationer. 

Vi tillstyrker 

– Att  Årets underskott 48 410,92 kronor belastas det egna kapitalet enligt styrelsens förslag.

– Att  Resultat- och Balansräkningen per 2018-12-31 fastställs.

– Att   Styrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för det gångna verksamhets- och 
   räkenskapsåret.

               

Västerås 29 januari 2019

   
    
Ann-Mari Meyer                       Kerstin Kvarnström  
Revisor                         Revisor    
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Valberedningsförslag 2019-03-20 

 4. Val av funktionärer för årsmötet: 
 a) ordförande       Kenneth Östberg
 b) sekreterare       Claes Roos
 c) två protokolljusterare, tillika rösträknare.  XX 

XX

9. Beslut om lokalavdelnings andel av medlemsavgiften.                Hela egna andelen 

10. Beslut om: 
  a) antal ordinarie ledamöter i styrelsen.                               6 
 b) antal eventuella ersättare i styrelsen.                               2 
 

11.  Val av:  Samtliga val gäller 1 år 
 
            a) ordförande.                                               Irene Sandberg 

b) övriga ordinarie ledamöter.       Per-Olov Andersson 
  Claes Roos 
  Fredrik Ingels 
  Lissie Lindhult 
  Ulrika Sonander

c) samtliga eventuella ersättare.                Kirsti Wiiri 
           Anita Johansson 
 
 
 d) två revisorer.                            VAKANT 
         VAKANT 
 
e) en revisorsersättare.                            VAKANT 
 
                  
 f) valberedning, varav en sammankallande utses.  Om ingen – styrelsen 

 
                                                                                                     

g) eventuellt övriga funktionärer inom föreningen och 
     representation i andra organ, Västerås lokalavdelning  Claes Roos 
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