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Remissvar till betänkande En arvsfond i tiden – En översyn av
regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70
SIOS lämnar härmed sitt yttrande över betänkande En arvsfond i tiden – En översyn av
regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70.

Sammanfattning
•

SIOS delar utredningens uppfattning om att nuvarande krav på att verksamhet ska vara
både nyskapande och utvecklande för att kunna få stöd ur fonden är otydligt. Därför den
nya formuleringen ”verksamhet som är utvecklande för någon av fondens målgrupper”
är välkommen.

•

SIOS förslag angående kriterierna för stöd ur fonden är följande (tillägget står i kursiv):
Stöd ur Allmänna arvsfonden ska få lämnas till verksamhet
- som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,
- där organisationer som företräder målgruppen initierar och driver verksamheten
och/eller målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och
- som har förutsättningar att överleva i någon form efter det att stödet ur fonden har
upphört.

•

SIOS föreslår att personal t.ex. inom vård, skola och omsorg, arbetsförmedling,
socialtjänst, och även lärar-, läkare-, socionomstudenter m.m. ska betraktas som
indirekta målgrupper, eftersom deras deltagande i projektverksamheten är viktiga för att
Allmänna arvsfondens målgrupper kan påverka sina livsvillkor till det bättre.
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•

SIOS anser att det är av yttersta vikt att verksamhet som är offentlig huvudmans ansvar
tillåts delta i verksamhet finansierad av Allmänna arvsfonden. Deltagandet bör vana väg
för att riva ner strukturer som utgör hinder för målgruppernas utveckling och goda
levnadsvillkor.

•

SIOS anser att det är av yttersta vikt att verksamhet som är offentlig huvudmans ansvar
tillåts delta i verksamhet finansierad av Allmänna arvsfonden. Deltagandet bör vana väg
för att riva ner strukturer som utgör hinder för målgruppernas utveckling och goda
levnadsvillkor.

•

SIOS föreslår att Arvsfondsdelegationen skapar en kunskapsbank för bättre utnyttjande
av den kunskaps- och erfarenhetssamling som projektverksamhet finansierad genom
Allmänna arvsfonden utgör. Kunskapsbanken skulle kunna innehålla syfte,
sammanfattning och utvärdering av varje genomfört projekt samt dokumentation av
projektets metoder och andra kunskaper och lärdomar som är värda att förmedla.

•

SIOS beklagar att utredningens direktiv (Kommittédirektiv 2017:68) inte innehöll
uppdraget att utvidga antalet av Allmänna arvsfondens målgrupper. SIOS anser att
nykomna och bosatta etniska minoriteter i Sverige utgör en grupp som behöver stöd av
olika slag för att nå jämlikhet i levnadsvillkoren och delta på lika villkor i samhällslivet.

•

Etniska organisationer företräder också personer från Allmänna arvsfondens målgrupper
och har mycket att tillföra verksamheten. Antalet bifallsbeslut till etniska organisationer
är den minsta bland övriga organisationer som får stöd ur fonden. Utvecklingen oroar
eftersom delaktigheten från målgruppen som Arvsfondsdelegationen eftersträvar är
mindre hos etniska organisationer än hos andra.

Bakgrund
Regeringen beslutade i regeringssammanträde den 15 juni 2017 att ge en särskild utredare i
uppdrag att se över och analysera vissa frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet.
Syftet med översynen är att säkerställa att Allmänna arvsfondens medel används för den
verksamhet som de är avsedda för samt att medlen hanteras och redovisas transparent,
rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket är lättöverskådligt, tydligt och
ändamålsenligt.
Utredaren ska bl.a. föreslå hur ett villkor kan utformas som säkerställer att enbart
organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt
samhälle kan få stöd, analysera kriterierna för stöd, överväga frågor om arvsavstående, se
över vissa administrativa frågor samt föreslå de författningsändringar som föranleds av
analys och bedömningar.

Utredningens förslag
Kriterierna för stöd
Överväganden och förslag beträffande de nuvarande kriterierna
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Arvsfondsdelegationen tillämpar för stödgivningen ur Allmänna arvsfonden dels de
lagstadgade kriterierna, dels ett antal kriterier som har utvecklats i delegationens praxis.
Som ett led i att öka transparensen föreslår utredningen att samtliga dessa tre övergripande
stödkriterier ska anges i lag.
Med hänsyn till att kravet på att verksamhet ska vara både nyskapande och utvecklande
för att kunna få stöd ur fonden är otydligt och onödigt begränsande bör kravet ersättas med
ett krav på att verksamhet ska vara utvecklande för att kunna få stöd. Stöd ur allmänna
arvsfonden ska sålunda få lämnas till verksamhet
• som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,
• där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och
• som har förutsättningar att överleva efter det att stödet ur fonden har upphört.
Stöd ska också få lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning, om de ska användas för
verksamhet som uppfyller de angivna kriterierna.
Det ska dessutom tydliggöras i lag att stöd inte får lämnas till en organisations löpande
verksamhet.
Ett nytt villkor som tar sikte på terrorism och mänskliga rättigheter
Utredningen föreslår att det ska införas ett demokrativillkor som föreskriver att stöd inte ska
få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare
1. främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism, eller
2. i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter.
Stöd ska inte heller få lämnas till en organisation om någon av dess samarbetsorganisationer
eller en företrädare för en sådan organisation, agerar i strid mot demokrativillkoret.
Om en företrädare för en organisation har agerat i strid mot demokrativillkoret, ska stöd
ändå få lämnas till organisationen under förutsättning att denna genast vidtar de åtgärder
som behövs för att säkerställa att agerandet inte upprepas, och har vidtagit rimliga åtgärder
för att försäkra sig om att företrädaren var lämplig för sitt uppdrag innan denna fick
uppdraget.
Om någon som organisationen samarbetar med har agerat i strid mot demokrativillkoret,
ska stöd ändå få lämnas till organisationen under förutsättning att denna genast tar avstånd
från agerandet, eller om agerandet har varit allvarligt, avbryter samarbetet.
Särskilda frågor om stöd till lokaler och anläggningar m.m.
Den tioåriga förbindelsen att bedriva verksamhet ska fortsätta gälla för lokalstöd i fråga om
stöd som har beviljats för lokaler eller anläggningar som ägs av sökanden. Om sökanden hyr
eller på annat sätt nyttjar lokalen eller anläggningen i fråga och om det finns särskilda skäl
för en kortare förbindelse än tio år sökanden i stället förbinda sig att i minst fem år bedriva
verksamhet i lokalen.
Arvsfondsdelegationens nuvarande möjlighet att besluta om undantag ska omfatta även
den femåriga förbindelsen.
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Kontroll av utbetalade medel
För att upptäcka och förhindra dubbelfinansiering eller andra ekonomiska oegentligheter ska
Arvsfondsdelegationen använda sig av de kontrollåtgärder som delegationen har möjlighet
att vida redan idag som t.ex. kontrollbesök och granskning av räkenskaper.
Arvsfondsdelegationen bör se över ansökningsblanketternas och de generella villkorens
utformning i syfte att tydliggöra dem i vissa delar.
En genomförande av Statskontorets förslag om upprättande av en databas som ger
bidragsgivande myndigheter en överblick över statens bidragsgivning till ideella
organisationer skulle bidra till en mer komplett bild av organisationers offentliga stöd och
bör därför övervägas.
Återkallelse och återbetalning av stöd, m.m.
Den som ansöker om eller har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden ska utan dröjsmål
anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till eller storleken av stödet.
Om den som har beviljats stöd bryter mot villkoren för det, ska arvsfondsdelegationen
besluta att stödet helt eller delvis inte ska betalas ut. Beslutet ska gälla omedelbart.
Om den som har beviljats stöd bryter mot ett annat villkor än demokrativillkoret, ska
Arvsfondsdelegationen före beslutet få ge denne tillfälle att avhjälpa den uppkomna bristen.
Beslut om återkallelse av stöd ska få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Återkrav ska kunna ske på de nuvarande grunderna, dock med den justering att stöd ur
fonden ska betalas tillbaka om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har orsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller
om stödet ur fonden av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren borde ha insett detta. Dessutom ska återkrav ska ske om mottagare bryter mot
demokrativillkoren.
Stöd till lokaler eller anläggningar ska återbetalas helt eller delvis om lokalen eller
anläggningen säljs eller användningen av den ändras utan Arvsfondsdelegationens
medgivande inom en tioårsperiod eller, om den kortare tiden eller, om den kortare tiden
gäller för stödet, en femårsperiod.
Elektronisk underskrift av ansökningar
Arvsfondsdelegationen ska få tillåta att en ansökan om stöd undertecknas med en sådan
avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda
tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av
direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Vissa frågor om avstående av arv
Arv eller försäkringsbelopp ska få avstås till arvlåtarens sambo eller någon annan som har
stått avlåtaren nära, om det med hänsyn till mottagarens behov av egendomen eller av
annan anledning kan anses skäligt.
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Utredningen bedömer att det saknas behov av en reglering om hur Allmänna arvsfondens
intressen ska tillgodoses vid arvsavståenden av kulturhistorisk egendom enligt 25 § första
stycken lagen om Allmänna arvsfonden när mottagaren inte följer sin åtaganden.
Utredningen föreslår att samtliga beslut i ärenden om avstående av arv och
försäkringsbelopp fattas av Kammarkollegiet.
Ska försäljning av fast egendom prövas av regeringen?
Utredningen föreslår att Kammarkollegiet ska besluta om försäljningen av fast egendom eller
tomträtt som har tillfallit Allmänna arvsfondens oberoende av egendomens värde.
Kostnader i bristbon
Kostnader och ersättningar förenade med en boutredning för ett dödsbo i vilket fonden är
delägare samt kostnader förknippade med gravrätt och/eller gravsättning kan täckas direkt
med medel ur fonden i de fall det i dödsboet saknas medel härtill. Utredningen bedömer att
det inte finns behov av att detta kommer till uttryck i lag.
Redovisningsfrågor
Arvsfondsdelegationen ska även fortsättningsvis vara undantagen kravet att lämna
årsredovisning. Utredningen gör bedömningen att det inte finns skäl för att ändra nuvarande
regelverk när det gäller den samlade redovisningen från myndigheten till regeringen och
redovisningen från regeringen till riksdagen avseende hur Allmänna arvsfonden har
förvaltats och hur stöd från fonden har fördelats under föregående räkenskapsår.
Utredningen gör bedömning att det inte finns skäl för att ändra nuvarande regelverk när det
gäller Kammarkollegiets redovisning till regeringen avseende förvaltningen av Allmänna
arvsfonden.
Regelverkets struktur
De ändringar som utredningen föreslår är så omfattande att utredningen inte bedömer det
lämpligt att behålla den nuvarande lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden och göra
ändringar i den lagen. Vi föreslår därför att den lagen ska ersättas av en ny lag. Den nya
lagen ska ges en tydligare struktur bl.a. genom att den delas in i kapitel och att
bestämmelser som har med stödgivningen respektive förvaltningen av fonden på ett
tydligare sätt hålls samman. Utredningen föreslår också en ny förordning om Allmänna
arvsfonden.

SIOS synpunkter
SIOS synpunkter rör kriterierna för stöd och andra frågor. Enligt utredningens förslag ska
stöd ur allmänna arvsfonden få lämnas till verksamhet
• som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,
• där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och
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•

som har förutsättningar att överleva efter det att stödet ur fonden har upphört.

1. SIOS delar utredningens uppfattning om att nuvarande krav på att verksamhet ska vara
både nyskapande och utvecklande för att kunna få stöd ur fonden är otydligt. Därför
den nya formuleringen ”verksamhet som är utvecklande för någon av fondens
målgrupper” är välkommen.
2. När det gäller det andra kriteriet som utvecklats genom delegationens praxis och som
utredningen föreslå att lagstadga, ansluter sig SIOS till den uppfattning som flertalet
organisationer som deltog i dialogen anordnade av utredningen framhållit: ”… Kravet på
att målgruppen ska vara delaktig är mycket bra ur en demokratiaspekt.” (s. 378 i
betänkandet). Detta är ett viktigt konstaterande, eftersom de målgrupper som omfattas
av stödet från Allmänna arvsfonden av olika anledningar har svårt att delta på lika villkor
i samhället. Barn är beroende av deras föräldrar. Ungdomar håller på att etablera sig i
samhället och strävar efter oberoende. Personer som har funktionsnedsättning i alla
åldrar har mycket svårare än andra att delta på lika villkor i samhället.
Inom barn, ungdomar och personer som har funktionsnedsättning finns olika undergrupper, beroende på kön, etnicitet, ålder, socialklass, ekonomiska resurser m.m. Var
och en av dessa undergrupper har en egen specificitet som inte är lätt att förstå i en
första anblick. Därför är det viktigt att var och en av Allmänna arvsfondens målgrupper
ges möjlighet att delta i planering och genomförande av verksamheten.
SIOS anser dock att det finns en högre grad av målgruppernas delaktighet som bör
lyftas fram. Det är när organisationer som företräder målgrupperna själva tar initiativ att
driva och organisera verksamhet. Enligt SIOS uppfattning bäddar detta för ett kvalitativ
högre ingångsvärde i verksamheten, eftersom företrädarorganisationerna redan är
införstådda med målgruppens villkor och drivkrafter. Detta bör också speglas i
delegationens värdering av verksamheten och ansökan.
Med hänsyn till det ovannämnda föreslår SIOS att utredningens förslag om
delaktighetskriteriet har följande ordalydelse (tillägget står i kursiv):
där organisationer som företräder målgruppen initierar och driver verksamheten
och/eller där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet
3. Det tredje kriteriet för stöd från Allmänna arvsfonden till verksamhet handlar om att stöd
får lämnas till verksamhet som har förutsättningar att överleva efter det att stödet ur
fonden har upphört. Här ansluter sig SIOS till den uppfattning som framförts av
organisationer på dialogmötena att det finns en problematik i tillämpningen av kriteriet
(s. 136 i betänkandet).
För det första: den verksamhet som Allmänna arvsfonden avser stödja är projektverksamhet. Projekt definieras som verksamhet som ska genomföras inom givna ramar i
fråga om tid, ekonomi och arbetsinsatser för att bestämda mål ska nås. Projekt har egen
organisation och ingår inte i organisationens ordinarie verksamhet. Projekt används för
att testa nya idéer, ta fram kunskap, testa samarbete och samverkan med andra, m.m.
Efter utvärdering beslutas om verksamheten kan införlivas i den ordinarieverksamheten
eller inte. Om det är så brukas det göras anpassningar. Dessa bedömningar görs dock
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efter genomförd verksamhet, eftersom mycket kan gå fel när man sätter igång en
projektverksamhet, bland annat valet av projektmedarbetare och samarbetsparterna
samt målgruppens behov och benägenhet att ta sig an uppgiften att delta i verksamheten.
I och med att projekt genomförs en gång får avvägningar i de tidiga faserna ofta stora
konsekvenser i efterföljande faser. Projekt är en riskfylld verksamhet vars utfall är svårt
att förutsäga i förväg.
För det andra finns bland Allmänna arvsfondens målgrupper barn, ungdomar och
personer som har funktionsnedsättning, många undergrupper som har sämre
levnadsvillkor än andra eftersom deras situation beror på samhällsstrukturer som utgör
ett hinder för förändring. Dessa strukturer går inte att förändra på tre år, den tid som
fonden brukar ge för att driva verksamheten. De kräver mycket mer än ekonomiska
resurser, ofta någon form av politiska processer som kan åstadkomma förändringar.
För det tredje redovisar utredningen i avsnitt 19 Författningskommentar i
betänkandet, de allmänna förutsättningar för stöd ur Allmänna arvsfonden: ”En
bedömning ska göras om det finns förutsättningar för en fortsatt drift av verksamheten
när finansieringen från fonden upphört. Så kan vara fallet om projektet kan bli en del av
organisationens ordinarie verksamhet eller om någon annan aktör kan ta över
verksamheten. Kriteriet kan också vara uppfyllt om organisationen sprider metoder som
har utvecklats i projektet. Det kan t.ex. vara fråga om att ta fram en metodbok eller
liknande material som beskriver arbetssättet och metoder som har använts i
verksamheten. Genom att sprida sådant material kan kunskapen och metoder leva vidare
i en annan verksamhetsform. Det krävs redan vid ansökan en konkret plan för hur
metodmaterial ska användas efter projektets slut och det bör finnas en efterfrågan på
materialet” (s. 326 i betänkandet). Av detta kan dras slutsatsen att det finns en gradering
av överlevnadskriteriet som inte framgår i första anblick. Det innebär att andra typer av
aktiviteter för att sprida kunskap och erfarenhet uppfyller kriteriet. Som ett led i att öka
transparensen föreslås att uttrycket i någon form införs i satsen om
överlevnadskriteriet.
Med hänsyn till det ovannämnda föreslår SIOS att utredningens förslag om
överlevnadskriteriet har följande ordalydelse (tillägget står i kursiv):
som har förutsättningar att överleva i någon form efter det att stödet ur fonden har
upphört.
4. Ytterligare en fråga som framförts i dialogen med organisationerna handlar om
Arvsfondsdelegationens syn på vad för typer av verksamheter som riktar sig mot
målgrupperna och att det kan finnas behov av att indirekt rikta sig mot målgrupperna
genom att direkt rikta sig mot vuxna. Som exempel har getts verksamhet som syftar till
att hjälpa barn och ungdomar med missbruksproblematik genom att anordna
stödverksamhet åt deras föräldrar. I utredningen redovisas att Arvsfondsdelegationen
har framfört att ett av dess prioriterade områden sedan flera år är projekt som avser att
främja ett stärkt föräldraskap, och som således riktar sig indirekt till den aktuella
målgruppen (s. 138 - 139 i betänkandet).
SIOS uppfattning är att föräldrar genom föräldrabalken har ett mycket starkt mandat
och ansvar att företräda barnen. Därför är det naturligt att föräldrar kan vara en indirekt
målgrupp. Frågan som SIOS ställer sig är om detta förhållningssätt gäller också mot
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andra vuxna. Går det att betrakta personal t.ex. inom vård, skola och omsorg, arbetsförmedling, socialtjänst, och även lärar-, läkare-, socionomstudenter m.m. som
indirekta målgrupper. Om det inte förhåller sig så ställer SIOS förslaget att dessa
grupper ska betraktas som indirekta målgrupper, eftersom deras deltagande i
projektverksamheten är viktiga för att alla Allmänna arvsfondens målgrupper kan
påverka sina livsvillkor till det bättre.
En närliggande fråga som lyfts fram av organisationerna i dialogen anordnade av
utredningen är Arvsfondsdelegationens bedömning av om en verksamhet är offentlig
huvudmans ansvar, och därför inte ska kunna få stöd ur fonden är för strikt. I många
projekt kan det finnas ett behov av att engagera t.ex. lärare eller personer inom
socialtjänsten men man riskerar då att få avslag med motiveringen att verksamheten är
offentlig huvudmans ansvar (s. 378 i betänkandet).
SIOS anser att det är av yttersta vikt att verksamhet som är offentlig huvudmans
ansvar tillåts delta i verksamhet finansierad av Allmänna arvsfonden. Deltagandet bör
vana väg för att riva ner strukturer som utgör hinder för målgruppernas utveckling och
goda levnadsvillkor.
5. SIOS föreslår att Arvsfondsdelegationen skapar en kunskapsbank för bättre
utnyttjande av den kunskaps- och erfarenhetssamling som projektverksamhet
finansierad genom Allmänna arvsfonden utgör. Kunskapsbanken skulle kunna
innehålla syfte, sammanfattning och utvärdering av varje genomfört projekt samt
dokumentation av projektets metoder och andra kunskaper och lärdomar som är värda
att förmedla.
6. SIOS beklagar att utredningens direktiv (Kommittédirektiv 2017:68) inte innehöll
uppdraget att utvidga antalet av Allmänna arvsfondens målgrupper. SIOS anser att
nykomna och bosatta etniska minoriteter i Sverige utgör en grupp som behöver stöd av
olika slag för att nå jämlikhet i levnadsvillkoren och delta på lika villkor i samhällslivet.
7. Etniska organisationers deltagande i verksamhet finansierad av Allmänna arvsfonden
De flesta etniska organisationernas verksamhet är baserade på ideella resurser.
Statsbidrag för riksförbunden utgår för 100 kr/år per betalande medlem. Dessa medel
används för att finansiera intern föreningsverksamhet som anordnande av årsstämmor,
revisionskostnader och hyra för en lokal som fungerar som träfflokal och kontor. Det är
endast ett fåtal riksorganisationer som har en anställd.
Projektverksamhet kräver resurser och kunskap. Att skriva en projektansökan som kan
presenteras till Arvsfondsdelegationen innebär en arbetsinsats på ca en månad, dvs 160
– 180 arbetstimmar. I beredningen ingår kontakt och samverkan med tilltänkta
samarbetsparter och medarbetare, genomgång av litteratur, skrivande av ansökan, m.m.
Denna utveckling beskrivs väl av organisationerna i dialogen med utredningen och
dokumenteras på s. 381 i betänkandet.
En sammanställning av antalet bifallsbeslut som etniska organisationer fått och hur
mycket medel de blivit tilldelade för projektverksamhet ur fonden under perioden 2013
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– 2017 visas i tabellen nedan. Data är hämtade från Arvsfondsdelegationens
verksamhetsberättelse för respektive år.
Antal bifallsbeslut fördelat på olika kategorier av organisationer
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
bifall mnkr bifall mnkr Bifall Mnkr bifall mnkr bifall mnkr
2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013
Idrottsföreningar
82 141
89 161
75 121
82 134
69 103
Funktionshinderorganisationer
62 101
64 108
58
99
66 102
38
66
Kulturföreningar
37
56
44
66
46
64
46
61
20
52
Studieförbund
34
50
38
60
29
41
32
44
28
46
Stiftelser
24
44
33
48
25
34
27
30
29
43
Ungdomsorganisationer
14
32
24
60
33
43
24
39
19
31
Offentliga huvudmän
11
14
18
29
25
45
20
38
18
24
Sociala organisationer
10
20
15
30
15
20
13
19
18
25
Organisationer bildade
på etnisk grund
10
16
10
16
13
21
11
16
5
8
Trossamfund
1
0,7
1
0,7
1
0,7
3
2
3
5
Universitet och högskolor
1
0,5
0
0
2
2
2
4
4
4
Övrigt
83 123 102 154 106 150 101 126
92 141
Totalt
369 597 438 734 428 641 427 616 343 546
Organisationskategori

Av tabellen framgår att i förhållande till andra organisationer har etniska organisationer
det minsta antalet bifallsbeslut. I betänkandet (s. 52) redovisas att bifallsfrekvens varierar
för perioden 2013 – 2017 från 36 procent till 40 procent. Det innebär att antalet
projektansökningar har grovt räknat varit det dubbla för alla kategorier. Slutsatsen är att
etniska organisationer även presenterat mindre antal ansökningar en andra
organisationer. Av resursskäl har sammanställningen begränsats till de senaste fem åren,
men det finns skäl att anta att utvecklingen har sett likadant ut alla åren. Detta anser SIOS
som problematiskt. Etniska organisationer företräder också personer från Allmänna
arvsfondens målgrupper och har mycket att tillföra verksamheten. Utvecklingen oroar
eftersom delaktigheten från målgruppen som Arvsfondsdelegationen eftersträvar är
mindre hos etniska organisationer än hos andra.

SIOS styrelse

Amadeu Batel
Ordförande
Julio Fuentes
Föredragande
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