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Nätverkstan är en
oberoende aktör i
kulturlivet med målet
att vara ett av Sveriges
främsta resurscentrum
för småskalig publicistisk,
konstnärlig och annan
kulturell verksamhet.

Olja och grus i det
kulturpolitiska maskineriet
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Förvaltningsberättelse 2018
Verksamhetsområde

Organisation

Nätverkstan är en oberoende aktör i svenskt och
internationellt kulturliv som verkar för kritisk
offentlighet, nyskapande och öppenhet. Nätverkstan stöder småskalig publicistisk, kulturell och
konstnärlig verksamhet genom att:

Nätverkstan Kultur startades 1996 och ägs av
stiftelsen Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst
(ekonomisk förening) och studieförbundet Sensus
västra Sverige. Nätverkstan är ett aktiebolag med
begränsad vinstutdelning (SvB). Nätverkstan
hade under 2018 18 anställda fördelat på ca 13,75
årsverken, varav 9,25 kvinnor och 4,5 män. Till
detta kommer att en lång rad personer anlitas på
uppdragsbasis, till exempel som lärare på Kulturverkstan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

olja

vi stöder kulturlivets små och medelstora
aktörer med tjänster inom ekonomi, teknik,
distribution, utbildning;
vi fortbildar kulturlivets aktörer med längre
utbildningar och kortare kurser, och utvecklar nya utbildningskoncept tillsammans med
internationella partners;
i vår uppmärksammade skriftserie
publicerar vi egna och andras böcker i syfte
att fördjupa och konkretisera den kulturpolitiska och kulturekonomiska diskussionen;
vi utreder kulturlivet och dess aktörer på
deras och andras uppdrag eller på egna
initiativ;
vi agerar och samverkar när utvecklingen inom samhället och kulturlivet kräver
det;
genom att vi förstår såväl konstnärers som
byråkraters språk kan vi tolka mellan
kulturlivets aktörer och förvaltning/politik/
forskning/allmänhet.

Omsättning
Under 2018 hade Nätverkstan en omsättning på
12,8 miljoner kronor.
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Verksamhet 2018
Inledning
Verksamhetsåret 2018 har varit ett år med många intressanta uppdrag,
intensivt arbete och där vi kunnat skörda positiva effekter av tidigare års
förändringsarbete. Under året påbörjades ett utvecklingsarbete i syfte
att genom en fördjupad omvärldsanalys och samtal på olika nivåer i
verksamheten ta sikte mot några strategiska förflyttningar. Vårt fokus
har varit frågeställningar som: Vilka faktorer påverkar kulturlivet? Vilka
faktorer bör kulturlivet påverka? Varför finns Nätverkstan? Vilket värde
ska vi producera? För vem? Vilken legitimitet, vilka resurser och kapaciteter behöver vi (för att skapa detta värde)?
Hela personalgruppen, ledningsgrupp och styrelse har varit involverad i
arbetet. Vi har fått stor hjälp av vår praktikant Astrid Pleijel som genomfört ett antal externa och interna intervjuer som fungerat som ett viktigt
material i analysarbetet. Samtalen har givit oss positiv energi in i verksamheten och vi ser fram emot det fortsatta arbetet.
Som en del av utvecklingsarbetet har vi under ett antal frukostseminarier
tillsammans med inbjudna gäster fört diskussioner kring Nätverkstans
roll i kultur- och samhällsliv:
Anna Falck, Offside press, Rossana Dinamarca, politiker, Astrid Pleijel,
praktikant, Ghirmay Yohannes, fristadsförfattare, Kerstin Bergendal,
konstnär, Borghild Håkansson, projektledare Annan konst, Marit Kapla,
redaktör Ord & Bild, Jonas Andersson, styrelseproffs.
Personalgruppen har under året haft två gemensamma fortbildningsinsatser, dels kring HBTQ, normer och bemötande i RFSLs regi och dels
första hjälpen/ HLR. I maj åkte vi på en lyckad studieresa till Bottna
Gerlesborg där vi besökte Gerlesborgsskolan, Scenstudion Gerlesborg
samt konstnärerna Britt Ignell och Ivan Styffe. Höstens Kick-off ägde
rum på Vinga med temat spaning på omvärlden.
Nedan följer rapporter från de ansvariga för våra fem olika verksamhetsområden: Kulturtidskrifter, Medialab, Redovisning, Uppdrag och
Utbildning.
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Nätverkstan Kulturtidskrifter
Avdelningschef Maria Felle

Maria Felle
Avdelningschef

Victoria Eklund
Prenumeration

Klas Blomgren
Prenumerationshantering

Helena Persson
Marknadsföring

Christian Stensöta
Registerhantering

”Under 2018 skötte vi prenumerationshantering
åt ett fyrtiotaltidskrifter och förmedling i
vårt återförsäljarnätverk för drygt fyrtio till”
Nätverkstan Kulturtidskrifters syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter på bästa möjliga sätt. Vi arbetar ständigt med att förbättra
och förenkla distribution, för att synliggöra, sprida och marknadsföra
tidskrifterna samt för att tillhandahålla administrativt stöd kring
prenumerationer. Vi strävar efter att hjälpa kulturtidskrifterna nå läsare
och vårt övergripande syfte är att det fria ordet görs tillgängligt i det
offentliga rummet.
Under 2018 skötte vi prenumerationshantering åt ca 45 tidskrifter
och förmedling i vårt återförsäljarnätverk för drygt ytterligare fyrtio.
Om man även räknar in vårt arrangemang kring Bokmässan är det ett
hundratal tidskrifter som kommer i kontakt med oss under ett år.
2018 har varit ett positivt år för vår verksamhet. Vi har jobbat med nya
rutiner, hittat former för en mer hållbar arbetssituation och avvecklat
delar av verksamheten som tidigare kostat tid och pengar. Vi har kunnat se framåt och föra en tätare dialog med både kunder och uppdragsgivare. Vi har sökt utökat stöd från Kulturrådet och tagit på oss uppgiften att leda arbetet mot utökad nordisk samverkan för tidskrifter, där en
konferens hösten 2019 blir ett första steg.
Den tekniska utvecklingen ställer oss inför en hel del utmaningar när
det gäller digitala lösningar och webbkopplingar till våra register.
Vi har fortsatt kartläggningen kring vilka behov som är viktigast för
kunderna och tagit några första steg på vägen mot att möta dessa. Även
här är den tätare dialogen med tidskrifterna en viktig nyckel.
Den delen av vår verksamhet som är finansierad av Kulturrådet genomförde under 2018 ett antal besök på mässor och kulturevenemang, där
Bokmässan och dess kringaktiviteter var det största. Nytt för i år var
att vi också gjorde ett besök på musikfestivalen Peace&Love i Dalarna
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och jobbade mot en ny och lite yngre målgrupp. Vi ordnade också träffar för redaktörer och tidskriftskvällar med samtal på aktuella teman. Julkampanjen Kulturklappen
utvecklades och vi fördubblade antalet sålda presentkort på prenumerationer jämfört
med föregående år. Vi startade även upp en samtalsserie med Folkets Bio där regissörer möter redaktörer i samband med visning av deras film.

Nätverkstan Medialab
Långsiktigt uppdrag från
Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tf avdelningschef Christian Stensöta

Christian Stensöta
Tf avdelningschef

Leif Eriksson
Media, film och ljud

Roozbeh Behtaji
Media, film, utveckling

Medialab erbjuder resurser för konstnärer, filmare, fotografer, podcastare och andra
som genom medlemskap hos oss får tillgång till lokaler, viss handledning och digital
teknik: videoredigering, colourgrading, ljudläggning och mix, podcastproduktion,
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bild- och trycksaksproduktion, webbpublicering och mycket mer. Vi
genomför egna digitala mediaprojekt, samarbetar gärna med andra
kulturorganisationer samt bedriver konsultverksamhet.
Året 2018 fortsatte utvecklingen av Nätverkstan Medialab som en
viktig och relevant plats och mötesplats för ett stort antal kreatörer
inom en rad områden; rörlig bild, ljud, podcasting, stillbild/printing med mera. Samarbetet med Göthenburgo fördjupades genom
nyttjande och samordning av tekniska resurser. Planer på en sammanslagning börjar ta form.
Medlemmar
Idag har Medialab 60 medlemmar, en genomgående föryngring av
medlemsskaran har skett de senaste åren, där också ett ökande antal
studerande på konstnärliga utbildningar sökt medlemskap, både från
högskolorna och andra utbildningar. Ett flertal av Medialabs medlemmar är professionellt arbetande designers, filmare, fotografer
m.m, och under året återfanns deras arbeten på bl.a Göteborgs Filmfestival, Göteborgs Konsthall, SVT, Ameland i Holland, Tomelilla
Konsthall m.m.
Streaming
Bambuser, vår tidigare plattform för streaming, släcktes ned 2018
och Medialab förde under därför över allt material från Bambuser
och Vimeo till en enda kanal på Youtube, Nätverkstan Medialab.
Dessa klipp är en blandning av streaming från seminarier i egen och
andras regi, poddar och annat. Under ett år har dessa klipp haft ca
2000 visningar.
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Konstnärsporträtt
Under våren 2018 producerade David Karlsson och filmaren Leif Eriksson på Medialab fem korta filmporträtt på konstnärer i regionen: Eva Hild, Chris Porcarelli,
Britt Ignell, Emelie Rygfelt Wilander och Jesper Brygger. Filmerna visades på Västra
Götalandsregionens Kulturting 2018 och finns tillgängliga på vår youtubekanal.

”Projektet har fokus på
migration och vill ge
plats åt migranternas
egna röster. Under 18
månader kommer 15
deltagare att utbildas
i att uttrycka sig
med rörlig bild.”

Workshops
Medialab deltog med teknik och handledning i två månadslånga
filmworkshops för nyanlända ungdomar; MOVING MOMENTS
och FUTURE MOMENTS. Detta i samarbete med Tim Winter/PopStudios, Frilagret, KulturUngdom m.fl.
Kortkurser/ fortbildning
Fem korta workshops kring digitala verktyg genomfördes under
året, endagskurser i bl.a
Premiere Pro, Final Cut X och podcasting. 10 korta introduktionskurser i storformatsprinting genomfördes också med fotografen
Anders Nils som handledare.

Noncitizen
Medialab utgör tillsammans med våra grannar Göthenburgo och fotografen Gudrun
Romeborn en västsvensk samarbetspart i projektet Non citizen som drivs av Story
Filmproduktion AB. Projektet har fokus på migration och vill ge plats åt migranternas
egna röster. Under 18 månader kommer 15 deltagare att utbildas i att uttrycka sig
med rörlig bild. Projektet fortsätter under 2019.

Nätverkstan Redovisning
Avdelningschef Johanna Berglund

Johanna Berglund
Avdelningschef

Camilla Amnemyr
Redovisningsekonom

Ingrid Montelius
Redovisningsekonom

Nätverkstan Redovisning hjälper det fria kulturlivet med det mesta som har med ekonomi att göra. Vi sköter löpande bokföring, projektredovisning, löner, betalningar och
faktureringar för runt 70 kunder bestående av organisationer inom kultur och miljö:
tidskrifter, scenkonstföreningar, gallerier, bokförlag och miljöorganisationer. Vi har
upparbetat stor kunskap inom det område vi verkar och kunderna känner sig trygga
med att vi inte bara kan ekonomi och siffror, utan också förstår oss på små kulturorganisationers specifika behov. Vi får fortsatt många förfrågningar från ny kunder.
Under 2018 har vi arbetat mycket med att bygga en stabil avdelning. Vi har ägnat
oss åt att arbeta ihop gruppen, skapat nya rutiner och ansvarsområden och flyttat om
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lite med kunderna för att skapa en bättre kombination av kunder och
lagom arbetsbelastning för varje individ på avdelningen. Sakta växer
en struktur fram som vi testar, utvärderar och förbättrar kontinuerligt.
Vi har också flyttat in hela vår löneadministration i det befintliga bokföringssystemet, ett hästjobb
som vi tror är en rejäl förbättring och kommer underlätta
arbetet med kundernas löner
framöver men som naturligtvis skapar en del merarbete
initialt.
Under hösten har vi funderat över hur vi vill ha det
framöver och hur vi tror att
omvärlden kommer påverka
oss, sett över kundstrukturen
och prisbilden, ett arbete som
vi fortsätter under 2019.

Nätverkstan Uppdrag
Utgör ingen egen avdelning, ansvarig är VD Karin Dalborg

Karin Dalborg
VD, ansvarig för
Nätverkstan Uppdrag

Pia Landström
Ekonomichef, Vice VD

David Karlsson
Seniorrådgivare

Anna Johansen

Jesper Eng

Folk och kultur
Genom två seminarier på Folk och Kultur-konventet i Eskilstuna 7-10
februari 2018 lyftes några av de frågor som väckts under de åtta regionala kulturpolitiska samtal som Nätverkstan genomförde hösten 2017.
Politiker och tjänstepersoner från olika delar av landet debatterade
”Mindre samverkan!” och ”Var är politiken i kulturpolitiken?”.
”Smittande oro och mod”
Under 2018 dokumenterade och i någon mån analyserade Nätverkstan det originella projektet ”Smittande oro & mod” i samarbete med
GR-nätverket för kultursamordnare. Projektet var på samma gång ett
djärvt konstprojekt om yttrandefrihet och en inspirerande berättelse om
ett kärleksfullt kommunsamarbete. Dokumentationen syftar till att lyfta
fram detta arbete för att inspirera och rusta andra samverkansprojekt.
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Att leda kulturprojekt
På uppdrag av Göteborg stads kulturförvaltning har Nätverkstan utbildat närmare 70
medarbetare i att leda kulturprojekt. Kursen fokuserade planering och genomförande
av projekt samt ledarskapets roll och betydelse för arbetet. Kursen fick mycket positiva utvärderingar och vi hoppas kunna erbjuda den vid fler tillfällen.
”Gullspångsmodellen” – utmaningar och lust
Under fem år ledde konstnären Staffan Hjalmarsson arbetet med det omdiskuterade
kulturprojektet Gullspångsmodellen. Erfarenheterna ska nu samlas i en bok. Arbetet
påbörjades under 2018 och Nätverkstans roll som redaktionellt stöd har nu utvecklats
till ett medförfattarskap. Boken planeras att ges ut i Nätverkstans skriftserie under
våren 2019 och spridas genom seminarier runt om i regionen.
Kulturkvarter Masthuggskajen.
Hösten 2017 fick Nätverkstan ett tilläggsuppdrag av Älvstranden: att utreda bolagets
arbete med kulturfrågor. Uppdraget slutredovisades i början av 2018.
Nätverkstans långsiktiga regionala uppdrag
Uppdraget från Västragötalandsregionens kulturnämnd omfattar tre mål.
Mål 1: Nätverkstan Kultur är en oberoende organisation för kulturpolitisk och kulturekonomisk kunskapsbildning.
Mål 2: Nätverkstan Kultur är en angelägen resurs för att stärka den kulturella infrastrukturen i samverkan med det professionella kulturlivet, offentlig förvaltning och
civilsamhället.
Mål 3: Nätverkstan Kultur är en efterfrågad resurs avseende digital teknik för kulturaktörer i Västra Götaland.
Under 2018 har vi med de två första målsättningarna genomfört följande aktiviteter:
Ledarskapsforum för kulturlivet
Hösten 2018 startade vi en pilotutbildning med handplockade deltagare från såväl
regional och kommunal förvaltning, konst- och kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. På så sätt får vi möjlighet att testa resultatet från vårt tidigare projekt och
utveckla det vidare tillsammans med andra parter. Parallellt söker vi finansiering för
en fortsättning. Vi har identifierat behov på två olika nivåer:
Rum för ledarskap: En samtalsserie för ledare i kulturlivet. Syftet är att skapa nätverk
av ledare från olika inriktningar och olika verksamheter. Genom att lyfta angelägna
tema diskuterar vi samtida utmaningar och möjligheter.
Leaders Lab: Program för ledarskapsutveckling för ledare som är nyligen etablerade
som ledare eller uppvisat potential som ledare. Programmet bygger på de kunskaper
och erfarenheter som utvecklades under The Fika Project 2014-16. Vi kommer att
lägga särskilt vikt på att rekrytera deltagare med olika bakgrund för att motverka den
homogenitet som finns bland personer i ledande ställning i kulturlivet.
#vadhändernu?
Den 23 april 2018 arrangerade vi en seminariedag om #metoo i samarbete med
Kulturakademin på Göteborgs Litteraturhus. Vi filmade även seminariet som nu finns
tillgängligt på Kplay.
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Samtalsserie kring ”Ska man tala med nazister?”
I enlighet med vår ambition att verka för en kritisk offentlighet tog
Nätverkstan – tillsammans med Göteborgs Litteraturhus, tidskrifterna Ord & Bild och Glänta samt förlagen Teg Publishing och Korpen
– under våren 2018 initiativ till en serie seminarier som närmare
undersökte förbindelserna mellan våldsam extremism – språk –
politisk handling. Serien bestod av fyra seminarier på Göteborgs
Litteraturhus:

”en serie seminarier
som närmare undersökte förbindelserna
mellan våldsam
extremism - språk politisk handling”

1. Språk som politisk handling, Ola Larsmo, författare
och fd ordförande för Svenska Pen.
2. Tala med nazister! Bjørn Ihler. Norska Bjørn Ihler
överlevde attacken på Utøya och arbetar nu med att förebygga våldsam extremism genom bland annat samtal
med nazister, i projektet Extremely together, genom
Kofi Annan Foundation.
3. Om Toril Mois esssä ”Språk och uppmärksamhet”
Marit Kapla, redaktör för Ord&Bild, Mikaela Blomqvist och Evelina Johansson.
4.
Mina Dennert, journalist och grundare av nätverket #jagärhär
Utöver seminarieserien arrangerade vi ett samtal på Scener & samtal den 29 september 2018 med sociologiprofessorn Göran Dahl,
som just utkommit med en ny bok om alternativhögerns intellektuella rötter och strategier: ”Folk och identitet” (Korpen). Seminariet
finns dokumenterat och tillgängligt på Nätverkstans youtubekanal.
Nätverkstans David Karlsson medverkade i två seminarier på
samma tema under Bokmässan 2018: ”Hur mycket nazism tål
offentligheten?” Panelsamtal med Daniel Poohl, Nils Funcke, Jonas
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Trolle och Åsa Linderborg. ”När extremismen flyttar
in.” Panelsamtal med Ingrid Lomfors, Hans Abrahamsson, Erik Nord och Christer Mattsson.
Boken ”Ska man tala med nazister?” ingick även i
utställningen INGEN RÖK UTAN ELD. SHOUT
FIRE! på Röda Sten Konsthall 1/9-18/11 2018.
Utställningen aktualiserade frågor om demokrati,
aktivism och civilkurage, och visade konstverk som
på olika vis åkallar ordets och språkets makt, som
uppmuntrar till dialog och som engagerar såväl
kroppen som rösten.
Medverkan på olika konferenser och seminarier.
Nätverkstan blir ofta anlitade att delta på olika konferenser och seminarier, både som föredragshållare,
moderator och paneldeltagare.
Aktiviteter kopplade till mål 3 i vårt uppdrag, Att
vara en efterfrågad kunskapsorganisation avseende
tekniska resurser för kulturaktörer i Västra Götaland
beskrivs under avsnittet om Medialab.
Under 2018 fick Nätverkstan återigen förtroendet
att för Västra Götalandsregionens kulturnämnds räkning arrangera
regionens Kulturting och administrera deras essästöd.
Kulturting 2018 genomfördes i samarbete med Koncernavdelningen
Kultur, Kultur i Väst och Västarvet under en heldag i april. Temat
för detta årets Kulturting var ”Konstnärernas villkor i Västra Götaland” och samlade ca 250 politiker, tjänstepersoner och kulturaktörer. En av huvudtalarna var Ann-Christin Nykvist, ansvarig för den
statliga utredningen ”Konstnär - oavsett villkor?”.

”Utställningen aktualiserade frågor om
demokrati, aktivism och civilkurage
och visade konstverk som på olika vis
åkallar ordets och språkets makt”
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Nätverkstan Utbildning
Avdelningschef, Anna Johansen

Anna Johansen
Avdelningschef

Katarina Närhi
Studieadministratör

Jesper Eng
Koordinator, Utredare

Johanna Adebäck
Koordinator

Mikael Löfgren
Strateg och lärare

Sandra Olivegren
Koordinator

Nätverkstan Utbildning driver främst YH-utbildningen Kulturverkstan som i snart 20 år
examinerat mer än 500 kulturprojektledare. Vi genomför även andra kortare utbildningar
inom kulturområdet på uppdrag eller eget initiativ.
Kulturverkstan
Kulturverkstan är i ständig rörelse och även detta år har inneburit utveckling och fördjupning. Vi har skapat nya relationer och utforskat nya ämnen
”Genom de studerandes och perspektiv samtidigt som vi har fördjupat och arbetat
utvärderingar och att vidare med det som vi vet fungerar. Årets kursutvärderingvisar att de studerande når målen i hög utsträckning och
de i så hög grad får jobb ar
att de trivs. Vi ser även i vår uppföljning i slutet av året
inom kultursektorn att närmare 80 % har arbete inom kulturfältet sex månader
efter utbildningen efter examen.

(nära 80 procent i den
senaste kullen) ser vi
att utbildningen håller
hög kvalitet i såväl
innehåll som utförande”

I början av året rekryterade vi en ny koordinator, Johanna
Adebäck som är verksam konstnär utbildad på Konstfack.
Johanna har även stor erfarenhet som konstkonsult och
kulturprojektledare. Arbetsgruppen har nu en bra blandning vad det gäller kompetens, kön och ålder. Johanna gick
efter en intensiv vår på föräldraledighet och vi hade under
hösten förmånen att ha Sandra Olivegren som vikarie igen
(Sandra arbetade även med oss på ett vikariat hösten 2016).
Under våren genomförde vi förändringar i vår ledningsgrupp vars sammansättning varit
bestående under en längre tid. Vår ordförande Jonas Anderson (tidigare Framtidens kultur) samt våra trogna ledamöter Lotta Lekvall (VD Folkteatern) och Elisabeth Andreasson (Folkuniversitet) tackades av och under hösten valdes Anna Persson som är konstnär
och rektor på Domen konstskola in som ordförande och Nathalie Bödtker Lund, verk-
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samhetsledare för WINWIN
priset, är ny ledamot.
Våren innebar även ett utvecklingsarbete vad det gäller
antagningen av nya studerande. För första gången lät vi
alla sökande genomföra ett
skriftligt prov istället för att ge
poäng för tidigare utbildning.
Vi tycker att det föll väl ut och
det känns bra att öppna upp
utbildningen ännu mer för dem
med praktisk erfarenhet.
KV16 genomförde i slutet av
maj sina öppna seminarier med
hög kvalitet och proffsighet och vi kunde se att #metoo likväl som valårets kulturpolitiska debatter satt sin prägel på de studerandes samtal och seminarier.
I augusti hälsade vi vår nya klass KV18 välkomna och redan andra veckan var de
igång med projektuppdrag från externa organisationer. I höst samarbetade vi med:
Akademi Valand, Blå stället, Kulturtemplet, Lundby stadsdelsförvaltning, Kulturlabbet, Play without Borders. Även KV17 arbetade med externa uppdrag under hösten i
sin kurs kring marknadskommunikation och vi på Nätverkstan fick själva erfara vad
de studerande kan i ett fint kampanjförslag till oss.
Övriga utbildningar
Under våren arbetade vi även vidare med vår utbildningsidé för en ny YH-utbildning,
”Dialogdesigner”. Genom att bygga vidare på våra relationer med organisationer som
ser behovet av yrkesrollen kunde vi skapa en ansökan med bättre tyngd än den som
inte gick igenom 2016. Tyvärr fick vi januari 2019 avslag från MYH igen. Konkurrensen är hård och det finns många sektorer så som bygg och vård med stora kompetensbehov.

Vi har också genomfört ett flertal uppdragsutbildningar tillsammans med andra delar
av Nätverkstan: kurs i ledarskap och projektledning på Institutionen för Kulturvård,
Göteborgs universitet och kursen Konsten att leva på sin konst på Löftadalens folkhögskola. Vi har även haft möjligheten att utbilda ca 80 projektledare i Göteborgs
stads kulturförvaltning i just projektledning av konst och kultur. Väldigt roligt!
Övriga projekt
Tillsammans med organisationerna Eurobelarus och The Flying University i Minsk,
Belarus genomförde vi förstudien Dialogues on Culture Heritage som handlar om
kulturarv och dess arvtagare. Tillsammans har vi nu utvecklat en projektidé för att
utforma ett Cultural Heritage Laboratory tillsammans med forskare och konstnärer
som vi hoppas kunna sjösättas under 2019.

Karin Dalborg 2019-03-29
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