SRRS/C Protokoll styrelsemöte Norrtälje 2002-05-09
Närvarande: Ordf. Alex Rezaei förutom p 23.3-4, 24.2-5 25,2-4, samt alla efter p 30, Vice ordf. Magnus Forsberg som
blev ordförande på p23.3-4, 24.2-5 25,2-4, samt alla efter p 30, Sekr. Camilla S-Birgersson, Carina Pergren, Mona
Lundqvist, Maria Hjelm förutom p,23.3-4, 24.2-5 25,2-4, samt alla efter p 30, Karin Nilsson och Suppl. Tobias
Johansson som fick rösträtt när Maria och Alex avvek dvs. p23.3-4, 24.2-5 25,2-4, samt alla efter p 30.
Frånvarande: Suppl. Gösta Lekrans som anmält förhinder.
§ 17

Mötets öppnande: Alex hälsade alla välkomna.

§ 18

Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes med följande ändring: § 37.6 fanns att
finna på två ställen. Den ena punkten, skrivelse från Ewa Stranne, ändrades till §37.8

§ 19

Val av protokolljusterare: Alex Rezaei och Carina Pergren

§ 20

Föregående mötesprotokoll: Rättelse vad beträffar reseersättning. Det är 16:-/mil som är
gällande reseersättning. Ledamöter reser på billigast möjliga sätt och samåker om möjligt

§ 21

EKONOMISK RAPPORT:

§ 21 : 1

Kassör: SRRS/C är i akut behov av en kunnig kassör. Förslag: Henrik Hjelm som kan tänka sig att
tacka ja. SRRS/C föreslår att han kontaktar Åsa Brolén för genomgång av arbetsuppgifter.
Avvaktar besked till kommande styrelsemöte 25 maj. Bordläggs

§ 21 : 2

Fakturering: SRRS/C behöver ha en styrelsemedlem som ansvarar för faktureringen i samarbete
med kassören. SRRS/C föreslår Maria Hjelm. Beslut: Maria Hjelm.

§ 21 : 3a

(bilaga) Skrivelse från TK angående kostnad för rosetter och pokaler på 7270: - I denna kostnad
ingår rosetter till listorna. Specificering lovad att komma in under vecka?. SRRS/C vet att det
kostar med rosetter och pokaler men att det är viktigt att ta in offert från olika leverantörer för att
hålla priserna nere. Beslut: SRRS/C önskar se en specificerad lista. Punkten omedelbart justerad.

§ 21 : 3b

(bilaga) Budget för specialen 2002: Förslag till Budget inkommit från TK.

AR

MH

SRRS/C anmärker på ett antal punkter:
•

PRRylbodens försäljning kan inte ingå i Specialens budget. Denna tas bort från
Specialens budget.
• SRRS/C önskar utökad specificering av kostnader gällande tryckning av katalogen.
Carina får i uppdrag att kontakta TK i ärendet.
• Efter en kalkyl genomförd av SRRS/C visar det sig att ingen vinst kommer att utgå
till SRRS. Styrelsen föreslår att Carina kontaktar TK och diskuterar budgeten.
• Med tanke på dessa omständigheter påpekar SRRS/C vikten av att
budget för Specialen i framtiden inkommer senast 60 dagar före utställningsdatum.
• SRRS/C ska öka inkomstposten genom att på kort tid hitta fler sponsorer till
katalogen. Styrelsen ger Carina i uppdrag att ansvara för kontakten med eventuella
sponsorer. Camilla kontaktar Dogman AB samt kontrollerar ev. lotteri.
SRRS/C: s målsättning är att hjälpa och avlasta TK med det ekonomiska arbetet inför Specialen.
Eftersom SRRS/C har varit utan kassör har insynen i Specialens budget blivit försenat. Därför är
det av största vikt att SRRS/C tillsammans med TK arbetar för att hitta lösningar som leder till
större vinst. Punkten omedelbart justerad.
§ 21 : 3c
§ 21 : 4

(bilaga) Programförklaring SRRS Specialen från TK. Beslut: SRRS/C godkänner
programförklaringen. Punkten omedelbart justerad.
Lokalavdelningarnas bokslut och egna registreringsnummer enl. § 92.9/2002 03 02. Ytterligare
info efterfrågas. Rapport om ärendet efterfrågades och tyvärr var Gösta ej närvarande. Bordlägges
till kommande styrelsemöte och Gösta kontaktas om en rapport.

GL

§ 21 : 5

Öppna konto för avsättningar av medel för speciella ändamål t.ex. Räddningsfonden,
raskompendium etc. Föregående styrelse föreslår att ett konto öppnas och att denna tecknas av 2 st.
styrelsemedlemmar tillsammans enl. § 92.10/2002 03 02 Ärendet bordlägges till kassör är
fastställd. Camilla tar reda på kostnad för att öppna ett konto för räddningsfonden. Bordlägges
CSB
Punkten omedelbart justerad.

§ 21 : 6

SKK juridiska ang. IW § 92.12/§80.9/20020302 Rapport gällande IW
AR
Alex har varit i kontakt med Ulf Uddman för att höra vad som gäller för en Juridisk prövning hos
SKK. Beslut: SRRS/C skickar polisens förundersöknings material till SKK: s jurister för att
kontrollera om ärendet håller för en överprövning hos överåklagaren. Det senare kan ske när som
helst, dvs. det finns ingen deadline.
Revisorerna föreslår: Kontrollera vad klubbens försäkringsskydd innehåller. Styrelsen föreslår att
CP
Carina tar kontakt med försäkringsbolaget för att få veta vad som ingår. Bordlägges till nästa möte.
Punkten omedelbart justerad.

§ 21 : 7

§ 21 : 8

Revisorerna rekommenderar arkivering av viktigt SRRS material på bestämd plats av styrelsen i 10 ML
år enligt regler i BFL, som SKK rekommenderar föreningar att följa.
Mona får i uppdrag att finna lämplig förvaringsplats och kostnader för detta samt påbörja arbetet
med att kartlägga vad som skall arkiveras. Bordlägges till nästa möte.

§ 21 : 9

Revisorerna anser att en specifikation över postbank Norge bör upprättas för möjlig kontroll.
Styrelsen ger Camilla i uppdrag att höra med revisorerna exakt vad de saknar. När ny kassör är
tillsatt skall denne skrivas som mottagare av verifikationerna. Då skall det kontrolleras hur
pengarna bokförs så att man enkelt kan revidera. Bordlägges till nästa möte.

CSB

§ 21 : 10

Revisorerna anser att både verifikationslistan och huvudboken bör på datalistan gå till senaste
verifikation vid nästa bokslut. Beslut: SRRS/C ger nästa kassör i uppdrag att inför kommande
bokslut övergå till detta system.

AR

§ 21 : 11

§ 92.2/§ 95.6/20020302 Skrivelse inkommen från SRRS Västra gällande avräkning Specialen
2002. Styrelsen för 2001 beslutade gällande: punkt 1 Att återbetala 1/2 kostnaden av domarens
tågresa Sthlm-Gbg kronor 322.50. punkt 2. Klart enligt f.d. kassören. Läggs till handlingarna.
Styrelsen för 2001 beslutade att SRRS/C och SRRS Västra skall dela kostnaderna 50/50 för
fotografering vid Specialen i Kungälv. Klart enl. f.d. kassören. Läggs till handlingarna.
/Negativen finns enligt uppgift hos Tommy Larsson och skall sändas till Alex./Dessa är ännu inte
inkomna till SRRS/C. Beslut: Carina kontaktar TL för att komma överens om lämpligt tillfälle att
överlämna negativen till SRRS/C.

CP

§ 21 : 12

Mottagare av Postgirots utskick av kontoutdrag. Styrelsen föreslår att en styrelsemedlem avlastar
AR
kassören med insyn i postgirokontot. Förslag: Maria Hjelm. Beslut: Maria Hjelm. Alex ombesörjer
att uppdraget förs över till Maria.

§ 21 : 13

Mona Lundkvist tar med sig SRRS protokoll, SKK utskick, fax, kopiator mm från f.d. sekreteraren
Gunilla Enulf i samband med resa till innevarande styrelsemöte. Mona föreslås få
kostnadsersättning för ärendet, 20 mil. Beslut: Mona får ersättning för 20 mil enligt gällande taxa.
Materialet tas hand om nuvarande sekreterare Camilla S-Birgersson.

§ 21 : 14

(Bilaga) Eget telefonabonnemang för SRRS sekreterare. Abonnemanget ska ha till syfte att
CSB
medlemmarna kan nå sekreteraren direkt och dels ge sekreteraren möjlighet att ha faxnummer och
telefonsvarare för SRRS räkning. Önskemål har lämnats från lokalavdelningarna om att slippa
ringa till mobiltelefon. Camilla hade med sig ett kostnadsförslag från Telia. SRRS/C ställer sig
positiva till förslaget då det handlar om medlemsservice. Abonnemanget kan därefter flytta med till
nästkommande sekreterare för en smärre avgift. SRRS/C kräver dock specificerade samtal samt
önskar att man ytterligare diskuterar med teleoperatören om eventuella rabatter. Bordlägges.

§ 22

RAPPORTER FRÅN KONTAKTPERSONER OCH ARBETSGRUPPER
KONTAKTER SKK, PR, INTERNATIONELLA KONTAKTER

§ 22 : 1

(Bilaga) Gällande RR nytt 4/01 § 93.1.1/§ 81.1.1/20020302 Skrivelser från AlfaLyan
§ 93 .1.2/§ 95.10/2002 03 02. Kenneln anser inte att annonsen överensstämmer med inskickat
material och önskar endera krediteras eller ny annons. Beslut: SRRS/C ersätter med motsvarande
½ sida i valfritt nummer av RR-Nytt utom nr 4 efter att ha jämfört original med resultat och då
funnit tydliga skillnader. Därmed river styrelsen det gamla beslutet §93 .1.2/§95.10. Camilla
Birgersson deltog ej i röstningen p.g.a. jäv.

AR

§ 23

AVELSKOMMITTÉN

§ 23 : 1

Mona + Karin SRRS/C föreslås som kontaktpersoner för AK. Beslut: SRRS/C bifaller förslaget.

§ 23 : 2

§ 93.2.1/§ 95.21/2002 03 02 Förslag: att revidera valphänvisningsreglerna. Innan revidering kan
ske måste kontroll ske av vilka regler som SKK har. Karin undersöker till nästa möte. Frågan
bordlägges därmed.
(Bilaga) Förfrågan från AlfaLyans kennel ang. valphänvisningsreglerna. Frågan bordlägges tills
nytillsatt AK. SRRS/C önskar remissvar från UK + AK angående valphänvisningsreglerna.

§ 23 : 3

ML, KN

§ 23 : 4
(Bilaga) Skrivelse från Bitte Stjärnfeldt och Siv Hansen om erbjudande av hjälp till AK. Förslag:
SRRS/C skall anta deras erbjudande om att fortsätta arbetet med hälsoinventeringen och
avelsstatisiken. Beslut: SRRS/C tackar ja till Bitte och Sivs erbjudande.
§ 24
§ 24 : 1

MENTALKOMMITTÉN
Mona + Karin SRRS/C föreslås som kontaktpersoner för MK. Beslut: SRRS/C bifaller förslaget.

§ 24 : 2

(Bilaga) Då inte tidigare föreslaget kontrakt för figurantutbildning i SRRS regi är protokollfört
som godkänt av SRRS/C föreslår SRRS/MK att detta blir gjort. Beslut: SRRS/C önskar tillföra en
klausul om Force majure. Magnus får i uppdrag att kontrollera hur SBK: s kontrakt för sina
medlemmar ser ut. Ärendet Bordlägges till nästa möte
.
(Bilaga) SRRS/MK föreslår: att anta SBK: s samarbetsavtal gällande MH beskrivning. Beslut:
Bifalles. Camilla kontaktar SBK för att få klarhet vad som gäller om ena parten vill bryta avtalet.
CSB
Camilla utses som centralt ansvarig mot SBK samt kontaktar lokalavdelningarna för att få namn på
personer som kan vara regionalt ansvariga. De senare tas beslut om på lokalavdelningarnas
nästkommande styrelsemöte.
(Bilaga) SRRS/MK föreslår: Att flytta planerat RR symposium 2003 till 2004 och hålla det i
CP, CSB
samband med jubileumsutställningen i december. Beslut: Förslaget bifalles samt Carina och
Camilla undersöker möjlighet att använda lokal på mässan samt kostnader därför.

§ 24 : 3

§ 24 : 4

§ 24 : 5

§ 25

ML, KN

(Bilaga) SRRS/MK önskar korrigera uppgifter i tidigare justerat protokoll.
Beslut: Förslaget bifalles med följande kommentarer: § 93.3.1 Kontrakt gällande
figurantutbildning har skickats in till SRRS/C från MK tidigt under 2001. Svar från SRRS/C har
delgetts SRRS/MK genom Tommy Larsson att kontraktet skulle vara giltigt i sin nuvarande
utformning.
§ 93.3.2 Kurt Blixt heter Kurt Blixt och inte Kurt Blitze §93.3.2§81.3.2/§69.6.6 . Svar på brev
utsänt från SRRS/MK har inkommit från Barbro Börjesson, Lars Fält och PE Sundgren.
§ 95.23 Inskickat förslag ”Att köpa hund” är inte inskickat av SRRS/MK utan av Camilla S-B som
privatperson.
TÄVLINGSKOMMITTÉN
MF
SRRS/C föreslår: Magnus som kontaktperson för SRRS/TK. Beslut: SRRS/C bifaller förslaget.

§ 25 : 1

(Bilaga) SRRS/NN föreslår att ansöka hos SKK om officiella Viltspårprov arrangerade av SRRS.
SRRS/TK anser inte det vara någon idé i dagsläget men om det skall göras skall det ske av
moderklubben. Beslut: För framtiden anser SRRS/C att det är en god idé men går på SRRS/TK: s
linje idag då vi idag inte ser att vi skulle ha den kompetensen att arrangera viltspårsprov officiellt
men vi uppmuntrar lokalavdelningarna att arbeta mot det målet.

§ 25 : 2

Ändringar av regler till viltspårslistan § 93.4.7/20020302 Gösta fick av styrelsen i uppdrag att
GL
omgående kontakta sammankallande i TK i ärendet Beslut: SRRS/C bordlägger ärendet i väntan på
besked från Gösta.

§ 25 : 3

SRRS officiella utställningar §93.4.4 /§95.16/2001 SRRS/TK kontaktman Alex Beslut:
Bordlägges då Alex inte är kvar att kunna berätta vad som avses.

AR

§ 25 : 4

Revisorerna föreslår att rutiner vid utställningsredovisning och dess interna kontroll måste
förbättras. Beslut: SRRS/C bifaller förslaget. Vi ger TK i uppdrag att se över rutinerna för
utställningsredovisning. En lathund krävs för alla SRRS tävlingar. Magnus ansvarar för kontakten
med TK om detta.

MF

§ 26
§ 26 : 1

UPPFÖDARKOMMITTÉN
Mona + Karin föreslås vara SRRS/C kontaktpersoner för UK. Beslut: SRRS/C bifaller förslaget.

ML, KN

§ 26 : 2

Inkommande: Utgivningsbevis för periodisk tidskrift UK journalen Beslut: Läggs till handlingarna

§ 27

ARBETSGRUPPEN FÖR RASKOMPENDIUM sammankallande Alex

§ 27 : 1

§ 94.1/§ 83.1/§ 69.2.1/§ 44.10/2001 Raskompendiet förhandskopia skall vara klart den 15
mars 2002 Raskompendiet skall sändas till SKK för genomgång under april 2002 och
domarna skall ha färdigt kompendium sig tillhanda senast under oktober 2002. Alex
rapporterar att Sonja haft fullt upp med årsboken. Beräknar att förslaget skall vara färdigt till 25
maj. SRRS bordlägger ärendet till 25 maj.

§ 27 : 2

UK ansvarar för att aktuell offert för kostnaderna tas fram av UK och kommer styrelsen
tillhanda och att försäljning av Raskompendiet till medlemmar kommer att ske. SRRS bordlägger
ärendet till 25 maj.

§ 27 : 3

Söka bidrag för Raskompendiet hos SKK § 94.1.2/§ 83.1.2/§ 69.2.2/2001Bidrag kan sökas
genom SKK enligt ”Regler och anvisningar för specialklubbarnas raskompendium” samt från IngaLill Nedermans Minnesfond. Kopior för kännedom har sänts till Sonja Nilsson SRRS bordlägger
ärendet till 25 maj då detta inte kan göras innan övriga punkter är avklarade.

§ 28

ARBETSGRUPPEN FÖR STADGAR sammankallande Gösta
§ 94.3/2001Arbetet ligger vilande i väntan på svar på SKK: s remiss. Bordlägges.

§ 29

ARBETSGRUPPEN FÖR EXTERIÖRDOMARKONFERENSEN 2003 sammankallande Alex AR
Utskick av bekräftelse på domarnas anmälningar samt påminnelse till de domare som ej svarat
skall snarast sändas. Styrelsen beslutade om att undersöka ett eget konto för detta. Camilla fick i
CSB
uppdrag att undersöka. För övrigt bordlägges frågan till 25 maj. 2002.

§ 30

Förslag från fullmäktige: Att bilda en Arbetsgrupp för stöttning av RR-ägare. Beslut: SRRS/C tar
med hjälp av Tobias fram förslag till lämpliga kandidater till en sådan arbetsgrupp samt SRRS/C
tar fram riktlinjer för hur en sådan grupp skall arbeta

TJ

§ 31

Förslag från fullmäktige: Bilda en Arbetsgrupp för RR-Nytt. Bertil Fällman & Mona Lundkvist
tillfrågade och har tackat ja, Sven Höök & Sven Stjärnfält tillfrågade och har tackat nej. Beslut:
Styrelsen åtar sig att bilda en arbetsgrupp med Bertil Fällman som sammankallande, Mona
Lundkvist och ytterligare en person som Bertil får utse. Arbetsgruppen skall utreda arbetsform,
utseende, programvara för färdigställandet, bildarkiv, lathund för nya redaktörer, kostnader, ev.
intäktsmöjligheter och annonseringsdirektiv. Mona är SRRS kontaktperson mot arbetsgruppen.

ML

§ 32
§ 32 : 1

LOKALAVDELNINGARNA
Camilla föreslås som SRRS/Cs kontaktperson. Beslut: Bifalles
.
(Bilaga) Protokoll från lokalavdelningarnas årsmöten. Beslut: Protokoll från SRRS/Västra saknas
De övriga läggs till handlingarna.

CSB

§ 32 : 2a
§ 32 : 2b

Inkommit: 3 st. Protokoll SRRS/Stockholm Läggs till handlingarna.

§ 32 : 2c

Protokoll SRRS/Nedre Norra 17 feb 2002 Läggs till handlingarna.

§ 32 : 3

(Bilaga) Lokalavdelningarnas styrelseprotokoll Beslut: Camilla tar kontakt med
lokalavdelningarna för att påminna om hur man skriver protokoll med löpande paragrafer från
konstituerande möte och framåt verksamhetsåret ut. Därefter Läggs till handlingarna.

§ 33

MEDLEMSFRÅGOR
Maria föreslås som SRRS/Cs medlemsansvarige. Beslut: Bifalles

§ 33 : 2

Inkommit: Ansökan om medlemskap i SRRS. Beslut: Överlämnas till medlemsansvarig.

§ 33 : 3

Inkommit: Medlemsstatistik SRRS 020415 från SKK. Beslut: Meddelas RR-Nytt samt Läggs till
handlingarna
PRRYLBODEN
Alex föreslås som SRRS/Cs kontaktperson för pRRylboden. Beslut: Bifaller.
PRRylbodsansvarig. Anna Brolén har tackat ja till att ta över pRRylboden. Beslut: Bifaller
RR-NYTT
Kontaktperson Alex föreslås som SRRS/Cs kontaktperson för RR-Nytt. Beslut: Bifaller.

§ 34
§ 34 : 1
§ 35
§ 35:2

skrivelse: Från Patent och registreringsverket: föreläggande om anmälan om byte av utgivare för
periodisk tidskrift – RR-Nytt Beslut: Ansvarig utgivare tar kontakt med PRV om hur det skall

AR

GL

MH

AR
AR

AR

skrivas för att vi skall slippa kostnader i framtiden.
§ 36

SRRS-HEMSIDA

§ 36 : 1

Alex föreslås som SRRS/Cs kontaktperson för SRRS-hemsida. Beslut: Bifaller.

§ 36 : 2

Skrivelse från webmaster ang. SRRS domännamn. Beslut: Jonas Peterson är kontaktperson mot
lokalavdelningarna. SRRS/C har tagit del av info och ser fram emot utvecklingen av hemsidan.
Särskilt önskemål om att kunna medlemsvärva via hemsidan.

§ 37
§ 37 : 1

SKRIVELSER
Skrivelse: Månadsbrev april 2002 Beslut; Meddela AK om SKKs policy samt lägga till
handlingarna.

§ 37 : 2

(bilagor), Disciplinärenden SKK Beslut; Meddela AK och lägga till handlingarna

§ 37 : 3

Skrivelse: Intresse av att köpa tjänst av SKK för medlemsvärvning Beslut; Avslås pga. att vi inte
har ekonomi för detta. I stället föreslår vi att man enkelt skall kunna bli medlem via SRRS hemsida
samt att det skall stå tydligt i alla SRRS publikationer om hur man blir medlem. Satsa ytterligare
på medlemsvärvning.

§ 37 : 4

Skrivelse: Uppföljning av genetiska hälsoprogram Beslut; Mona kontrollera med AK om
anledningen till att vi inte svarat beror på att vi inte har något hälsoprogram. Vi bör åtminstone ge
ett svar.

§ 37 : 5

Skrivelse: Central registrering av ögonlysningsresultat för alla raser Beslut; Meddela RR-Nytt, UK
samt AK samt därefter lägga till handlingarna.

§ 37 : 6

Skrivelse: SKKs årsredovisning för 2001 Lägga till handlingarna pga. att vi inte berörs då SKK
handhar våra medlemsregistreringar.

§ 37 : 7

Skrivelse: SKKs sammanställning officiella och inofficiella rasklubbar och lokala kennelklubbar
020321 Läggs till handlingarna.

§ 37 : 8

Skrivelse: från Ewa Stranne om förslag gällande postgång Beslut; SRRS/C anser att vi skall så
långt det är möjligt skicka skrivelser per mail. Ex. kan vi be uppfödarna om att få välja form då
inte alla kan ta emot e-post eller skriva ut info. Vi avslår särskilda sidor med inloggningskrav för
exv. uppfödare pga. att det är en alltför omfattande hantering i dagsläget. Möjligtvis är det en fråga
UK kan utreda behovet av hos våra uppfödare.

§ 37 : 9

Skrivelse: Guidelines in English Beslut; Lämna över till TK för att kunna kopiera upp till våra
utländska domare.

§ 37 : 10

SKK förteckning: över personer med godkänt centralprov i anatomi och bedömning Beslut; Lämna
över till TK för distribution till de lokalavdelningar som planerar att arrangera inofficiella
utställningar.

§ 37 : 11

Stadgar :för Svenska Kennelklubben samt länsklubb och lokal kennelklubb Beslut; Ett ex
överlämnas till Alex och ett ex till Gösta.

§ 37 : 12

§ 37:12 Skrivelse: Affisch samt info om SKKs Plock-upp kampanj Beslut; Sprida budskapet via
SRRS hemsida. Vi önskar inte delta med försäljning av bajspåsar.

§ 37 : 13

§ 37:13 Skrivelse: från medlemmar i Dansk ridgebackklub till Holländsk Kennelklubb ang. protest
domslag angående premiering av hund i ringen som ej tillät sig hanteras av domare eller handler
framför kvalitetsmässigt likvärdiga hundar som tillät hantering. Tagit del av skrivelsen. Avvaktar
ev. disciplinära åtgärder från Holländska kennelklubben. Läggs till handlingarna.

§ 38

Övriga frågor:
Tagit del av skrivelse från medlem Malin Sundström. SRRS/C Uppskattar hennes engagemang i
rasen och tar till oss hennes funderingar över rasens utveckling samt hur hundarna säljs. Läggs till
handlingarna.
CV diplom gjort av Sonja Nilsson. Föreslås att utdelas i samband med specialen. Beslut: Bifalles
att Sonja gör diplomen enligt inskickad mall för att delas ut under Specialen till nu levande CV

AR

ML

hundar. Punkten omedelbart justerad.
Ulrika Håkansson har tydliggjort att hon inte har möjlighet att sitta i valberedningen under
kommande period. Det innebär att vi endast har två personer i valberedningen. SRRS/C noterar
detta faktum och lägger det till handlingarna.
§ 39

Mötets avslutning: Magnus tackar för gott samarbete och avslutar mötet med att säga att
nästa möte blir den 25 maj i Medevi Brunn.

.

Vid pennan: Camilla S-Birgersson
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Alexander Rezaei
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