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DIREKTION
Tommy Cervin
Christer Nibelius
Anette Lund
Susanne Nibelius
Lars Hedlund
Lars Karlsson
Lena Eriksson
Yvonne Lindroos
Susan Lekberg
Meit Nordling

Ordförande
V. ordförande
Föreningssekr.
Direktionssekr.
Kassör
Ledamot, Arkivarie
Programbokning
Suppleant, Arkivarie
Suppleant, Bibliotekarie
Suppleant, Bibliotekarie
Revisorer

Lennart Bresell och Birgitta Falk

FORUMS TIOÖRESAVDELNING
Stiftad 1871

STYRELSE
Vivian Alsdal-K-son
Gunvor Hersén
Berit Nilsson
Ulla Söderström
Yvonne Lindroos

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

FORUMS PENSIONSKASSA
Stiftad 1912

STYRELSE
Christer Nibelius
Bent Larsen
Kerstin Janhager
Anita Harling
Göran Persson

Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

FORUMS TEATERGRUPP
Stiftad 1943

STYRELSE
Susan Lekberg
Caroline Duke
Bernd Briese
Tomas Nilsson
Sven Lennart Wirkander
Karin H Larson

Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant

Forums teatergrupps övriga ansvarsområden:
Brita Larsén
Birgitta Levin
Eva Ruuth
Agneta Askenbom
Ulf Hellsing
Eva Ruuth
Brita Larsén
Ali Mentes

Revisor
Revisor
Revisorsuppl.
Valberedning
Valberedning
Valberedning
Lokal/Café
Ljud/Ljus

CLUB FORUM
Stiftad 1968

STYRELSE
Lars Karlsson
Christer Nibelius
Lena Ahlborg
Kerstin Janhager
Lennart Eriksson
Anita Harling
Bent Larsen
Ulla Söderström
Liljan Ljungberg

Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Kassör
Klubbmästare
Materialförval.
Suppleant
Suppleant
Suppleant

FORUM SQUAREDANCERS
Stiftad 1996

STYRELSE
Gunvor Hersén
Marita Wrethman
Yvonne Lindroos
Berit Nilsson
Inger Berglund
Solveig Hållberg
Jack Lindroos
Ingegerd Grass
Christer Söderström

Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Kassör
Arkivarie
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

BYGGMÄSTARE JOHAN ANDERSSONS
FONDER
Delegerade
För resestipendier För understöd
Lena Eriksson
Yvonne Lindroos
Berit Nilsson

Evonne Erlingskog
Anita Harling
Berit Nilsson

BIBLIOTEKET
Bibliotekarier:
Meit Nordling och Susan Lekberg
Biblioteket håller öppet i samband med månadssammanträdena och boklånen är kostnadsfria.
Sommarmånaderna är biblioteket stängt.

Förvaltningsberättelse
Direktionen för Föreningen Stockholms Forum
överlämnar härmed berättelse för år 2019.
Direktionen har hållit 9 ordinarie sammanträden
och föreningen har haft 8 ordinarie
sammanträde med ett medeltal av 51 närvarande
medlemmar. Föreningens medlemstal har ökat
med 7 st till 335 medlemmar under året.
Föreningens underavdelningar (Forum
Squardancers, Forum Linedancers, Forums
Tioöresavdelning och Club Forum) har under
året genomfört löpande verksamheter i
föreningens lokaler enligt beskrivningar på
kommande sidor.
Nedanstående graf visar föreningens
medlemmar uppdelade i åldersgrupper.

Avlidna under året
Under året har följande medlemmar avlidit:
Daisy Strid
Pirkko Benammour
Christer Nibelius
Rune Andersson
Föreningen uttalar sitt varma tack för deras
insatser i föreningen och lyser frid över deras
minnen.
Donationsmedel och Fonder
Föreningens samarbete med Svensk Form om
utdelande av stipendium ur Johan Anderssons
fond för resestipendier. Utdelning av stipendier
har inte skett under året.

Bibliotek och Arkiv
Biblioteket har hållits tillgängligt för intresserad.
65 boklån har verkställts under året.
Biblioteket har köpt in följande nya böcker nr
1709 – 1734:
1968
Bränn alla mina brev
Silvervägen

Jan Guillou
Alex Schulman
Stina Jackson

Ditt liv och mitt
Helikopterrånet
Den svavelgula himlen
Sonjas andra chans
Höstdåd
Vi som var föräldralösa
Sommar på strandpromenaden
Midnattslinjen
Glöm mig
Holländaren
Den engelska flickan
Pärlfarmen
Ingen lämnas kvar
Sorgeängel
Ranish tweed
Min historia
Den stora skrivboken
Hon som måste dö
Ålevangeliet
Bergens stjärnor
1794
Nio främlingar
I hemlighet begravd

Majgull Axelsson
Jonas Bonnier
Kjell Westö
Åsa Hellberg
Anders de la Motte
Kazuo Ishiguro
Jenny Colgan
Lee Child
Alex Schulman
Birgitta Bergin
Katharina Webb
Liza Marklund
Dag Öhrlund
Marianne Cedervall
Peter May
Michelle Obama
Agota Kristof
David Lagercrantz
Patrik Svensson
Jojo Moyes
Niklas Natt och Dag
Liane Moriarty
Viveca Sten

Nordens Samarbetande
Arbetareföreningar (NSAF)
Nordens Samarbetande Arbetareföreningar är
ett gemensamt forum som startades 1946 med
målsättning att skapa goda relationer mellan
anslutna föreningar samt dela med sig
erfarenheter från den egna verksamheten.

NSAF genomförde 2019 års konferens i
Stockholm den 9 november. Föreningen
Stockholms Forum stod för inbjudan och
arrangemang.
Vid konferensen deltog representanter från
broderföreningarna i Norrköping, Vesterås,
Visby, Arboga samt värdföreningen.
Dagen startade med samkväm och en
gemensam lunch. Därefter följde
mötesförhandlingar där deltagande föreningar
redovisade sina respektive verksamheter. En
längre diskussion fördes om hur ett framtida
samarbete broderföreningarna emellan skulle
kunna se ut och genomföras. Konferensen
beslöt att VU skall ta fram ett förslag under
våren 2020.
Konferensen avslutades på kvällen med att
deltagarna närvarade i Föreningen Stockholms
Forums traditionella årsfest.

Månadssamkväm
Efter varje månadsmöte har samkväm ordnats.
Januari
Samkvämet började med kaffe med bröd och
dragning i kvällens vinlotteri som Club Forum
ordnat.
Musikern Mats Hedén bjöd oss på en kavalkad
av klassiska sångnummer a’ la Lasse
Berghagen, ett lass Lasse Berghagen.
Februari
Samkvämet började med kaffe och kaffebröd
och dragning i kvällens vinlotteri som
Squaredancers ordnat.
Musikkännare, författare och researrangör
Bruno Tillander underhöll oss med ”en resa
genom amerikansk musikhistoria”. En ovanlig
men spännande resa från Memphis till Nashville
med hjälp av bildspel, musik och Brunos
berättarkonst.
Mars
Samkvämet började med kaffe och hallongräddtårta.

Därefter var det dags för bingo med Gunvor
Hersén, årsmötets tradition. Det spelades tre
omgångar och vinsten blev trisslotter.

April
Samkvämet började med kaffe med bröd och
dragning i kvällens vinlotteri som Club Forum
ordnat.
Därefter underhöll Teatergruppen oss med 6
stycken nummer ur deras kommande höstrevy
som de precis har börjat repetera: ”En himla
många galenskaper” med texter av Claes
Eriksson från Galenskaparna och After Shave.
September
Samkvämet började med kaffe med bröd och
dragning i kvällens vinlotteri som
Squaredancers ordnat.
Därefter underhöll äventyraren Erik Åkerberg
oss med en spännande berättelse om när han
besteg Mount Elbrus som ligger i ryska
Kaukasus och räknas som Europas högsta berg.
Oktober
Samkvämet började med kaffe med bröd och
dragning i kvällens vinlotteri som Club Forum
ordnat.

Därefter underhöll ljudfadern Gert Palmcrantz
oss med musik och artister från 40-, 50- och 60talet med intressanta berättelser om vad vi hört
mellan låtarna.
November
Samkvämet började med kaffe och kaffebröd
och Tioöringarnas lotteri med härligt vinstbord
som drogs under tiden samt försäljning av
lussebullar.
Kvällens stora begivenhet var ett framförande
med sång och gitarr av Ewa Wigenheim med
temat ”Med Svensktoppen i våra hjärtan”.
December
Samkvämet började med glöggmingel med
trivsamt umgänge runt ståborden. Sen satte vi
oss ner för kaffe med lussebullar och
pepparkakor samt dragning av kvällens
vinlotteri som Forum Squaredancers anordnat.
Avslutningsvis tindrade ljusen när Luciatåget
med flickor från Kälvesta Fotboll sjöng
traditionella julsånger för oss.

Underavdelningar
Förutsättningen för föreningens fortbestånd är
att underavdelningarna bedriver verksamhet
som drar till sig nya medlemmar kontinuerligt.
Alla måste hjälpas åt att få de nya medlemmarna
att trivas hos oss, främst genom en glad och
positiv syn på föreningen och dess verksamhet.

Övrig verksamhet
Julgransplundring den 12 januari
Tioöresavdelningen ordnade även i år den
traditionella julgransplundringen. Det var dans
kring granen med Bobo och Christer
Söderström, lekar, lotterier samt som slutkläm
en godispåse från Tomten.
Djurgårdsträffen den 10 juli
Sommarträffen hade en bra uppslutning på 50
personer. Tommy och Jill Cervin hade tillagat
kycklingsallad som alla fick köpa med öl/vin för
50 kr och det spelades kubb i det fina vädret.
Detta är en mycket lyckad tradition som samlar
många medlemmar.

Höstpromenaden den 1 september
Det var en härlig höstdag i Rudans
friluftsområde och naturreservat i Haninge.

Promenaden var ca 3 km lång med 30 kluriga
frågor.
Det var 12 vuxna som deltog och efter
promenaden intogs den medhavda matsäcken.
Vi tackar Agneta och Göran Geiryd för en trevlig
promenad.
Årsfest den 9 november
Det var en härlig traditionell årsfest med hög
stämning där det serverades välkomstdrink,
trerättersmiddag med passande viner, kaffe och
avec och sen dans till Kelas. Det var 74
festdeltagare.

Slutord
Direktionen uttalar sitt varma tack till
föreningens alla medlemmar som gör det möjligt
och meningsfullt att fortsätta verksamheten i
Föreningen Stockholms Forum. Vårt tack även
till det fina arbete avdelningarnas styrelser
genomför.
En särskilt tanke sänds till Christer Nibelius,
föreningens vice ordförande som avled under
året. Vi minns och uppskattar den flit han under
många år ägnade åt föreningen och dess
avdelningar.

Tommy Cervin, Christer Nibelius, Anette Lund,
Susanne Nibelius, Lars Hedlund, Lars Karlsson,
Lena Eriksson, Yvonne Lindroos, Susan
Lekberg och Meit Nordling

Direktionen 2019

Verksamhetsberättelse för Forums
Tioöresavdelning
Styrelsen för Stockholms Forums
Tioöresavdelning får härmed lämna följande
berättelse för verksamhetsåret 2019.
Styrelsens sammansättning: Ordförande Vivian
Alsdal-K-son, sekreterare Kerstin Janhager,
kassör Berit Nilsson samt övriga ledamöter Ulla
Söderström och Yvonne Lindroos.
10-öresavdelningen har under året haft 10
medlemmar.
Vi har träffats varannan tisdag under våren och
hösten mellan kl 13.00-16.00.
På dessa träffar har vi målat korgar, stickat,
virkat och gjort andra sömnadsarbeten.
Efter basaren 2018 tog vi beslutet att inte ha
någon basar i november 2019. Vi har den vilande
tills vidare. Det har gått dåligt med försäljningen
de sista åren. Vi ha fått packa tillbaka väldigt
mycket i kartonger, som inte blivit sålt när vi
slutat på kvällen. Mycket arbete och lite
förtjänst.
Årsmötet hölls den 19 februari 2019. Alla
medlemmar (utom Kerstin Janhager, som var

sjuk) deltog i mötet. Efter mötet bjöds vi på
smörgåstårta och vin.
Istället för basar hade vi på månadsmötet den 28
november ett lotteri samt försäljning av bröd,
mjuka kakor och lussekatter. Lottpriset var 5 kr
per lott. Brödförsäljningen gick bra.
Därefter blev det underhållning.
Julgransplundringen
Den 13 januari hölls den traditionella
julgransplundringen. Vi var 40 vuxna och 35
barn.
Kaffe/te, saft, bullar och kakor serverades.
Vi hade lotteri för både barn och vuxna med
många fina vinster.
Lars Ström spelade dragspel och Bobo och
Christer Söderström ledde sång och ringdanser
kring granen. Populärt var också dragningen av
lotterivinsterna, fiskdammen samt andra
småtävlingar. Julgransplundringen avslutades
med att Bobo samlade alla barnen i väntan på
Tomten. Då kom den efterlängtade Tomten och
alla barn fick en godispåse. Alla var glada och
nöjda efter en riktig traditionell
julgransplundring.
Vi har även i år skickat ett bidrag till
Frälsningsarméns barn- och
ungdomsverksamhet på 3 000 kr.

De vuxna, som varit engagerade i planering och
genomförande av julgransplundringen, blev
efter avslutad städning bjudna på mat, gravad
lax och stuvad potatis, smör och bröd samt
kaffe och äppelkaka, som Tommy Cervin fixat.
Mycket gott. Tack,
Styrelsen vill tacka direktionen för Föreningen
Stockholms Forum för allt stöd och hjälp under
året.
Styrelsen

Styrelseberättelse för Forums
Pensionskassa
Styrelsen för Forums Pensionskassa får avge
följande redogörelse för 2019 års verksamhet.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande Christer Nibelius, vice ordförande
Bent Larsen, sekreterare Kerstin Janhager,
kassör Anita Harling och ledamot Göran
Persson.
Medlemsantalet är 12 stycken.
En innestående pension finns.

Under året har pensionskassan avhållit två
ordinarie sammanträden och två
styrelsesammanträden.
Under året har Christer Nibelius avlidit.
Styrelsen

Verksamhetsberättelse för Forums
Teatergrupp
Styrelsen för Forums Teatergrupp har haft
följande sammansättning 2019:
Ordförande
Susan Lekberg
Vice ordförande
Caroline Duke
Kassör
Tomas Nilsson
Sekreterare
Bernd Briese
Ledamot
Sven-Lennart Wirkander
Suppleant
Karin H Larson
Övriga ansvarsområden inom Forums
Teatergrupp 2019
Revisorer
Birgitta Levin
Britta Larsén
Revisorssuppleant
Eva Ruuth

Valberedning

Lokal- och café
Ljud och ljus

Agneta Askenbom
Ulf Hellsing
Eva Ruuth
Britta Larsén
Ali Mentes

Under verksamhetsåret 2019 har det hållits ett
årsmöte 27/2 med påföljande konstituerande
styrelsemöte. Två ordinarie styrelsemöten 23/1
och 6/11 samt två medlemsmöten 23/1 och 6/11.
Utöver detta har vi haft två traditionella, icke
protokollförda, terminsavslutningar för
teatergruppens medlemmar den 12/6 och 11/12
med mat och dryck.
Antal medlemmar i föreningen har under året
varit 16.
Vid årsmötet 27/2 framkom förslag om att sätta
upp en “Hommage till-föreställning” I form av en
revy med sketcher från Galenskaparna & After
Shave med texter av Claes Eriksson. Vår
regissör Peter Bark uppdrogs att kontakta Claes
Eriksson beträffande texter och rättighetskostnader. Svaret blev oväntat generöst. Vi fick
använda valfria texter och dessutom helt utan
rättighetskostnader. Ett stort tack från Forums
Teatergrupp till Claes Eriksson!

Resultatet blev en mycket uppskattad revy med
titeln “En himla många galenskapelser”, helt I
Claes anda. Ensemblen bestod av Susan
Lekberg, Sven-Lennart Wirklander, Caroline
Duke, Britta Larsén, Eva Ruuth, Tomas Nilsson,
Peter Bark och Bernd Briese med Ali Mentes på
ljud och ljus. Vi gav totalt sju föreställningar
under spelperioden 21/9 till 12/10 med totalt 214
åskådare varav 161 betalande.
Tyvärr drabbades vårt förråd under året av tre
översvämningar som förstörde möbler, textilier
och rekvisita. Arbetet med att se vad som kan
räddas fortgår.
Styrelsen för Forums Teatergrupp ber att få
framföra ett varmt tack för det gångna året till
Direktionen för Stockholms Forum samt alla
medlemmar i Forums Teatergrupp.

Verksamhetsberättelse för
Club Forum
Styrelsen har haft följande sammansättning
under året 2019
- Ordförande Lars Karlsson
- Vice ordförande Christer Nibelius sedermera bortgången

-

Sekreterare Lena Svensson Ahlborg
Kassör Göran Ingemarsson
Klubbmästare Lennart Eriksson
Materialförvaltare Anita Harling
Suppleanter Bent Larsen, Lena Eriksson,
Kerstin Janhager samt Lilian Ljungberg

Club Forum har under året 2019 haft 63
betalande medlemmar.
Club Forums årsmöte hölls den 8 februari 2019 i
föreningslokalen l Nybrogatan 18. Närvarande
var 43 engagerande medlemmar. Efter mötet
bjöd Club Forum på rostbiff och potatissallad,
var och en hade med sig egen dryck.
Club Forums styrelse har under året haft fem
styrelsemöten samt ett konstitueringsmöte den
11 februari.
Kockkursen har under året haft 10 matglada
herrar som med stort engagemang lagat sina
middagar varannan tisdag 5 gånger under våren
och under hösten 6 gånger. Varje ”termin”

avslutas med att fruarna bjuds in för att smaka
av en tre-rätters middag som herrarna tränat på
under sina sammankomster.
Vårfesten gick av stapeln den 23 mars 2019 med
69 deltagare inklusive serveringen och musiker.
Vi startade upp med välkomstdrink och därefter
middag bestående av förrätt ”Rökig korvtoast
med pepparrot” och till huvudrätt serverades
”Fläskfilé á la Kjell” .
Middagen avslutades med kaffe/té och kaka.
Mätta i magen så var det då dags att svänga
benen i dans till KELAS som också höll i
taktpinnen kring våra snapsvisor.
Våraktivitet;
Den 23 maj var det visning av konsten i
Tunnelbanans nya del. Ett tiotal av
medlemmarna deltog och vi fick ta del av såväl
bakgrunden till det mesta av konsten och dels
av vad för idé som låg bakom konstnärens
utformning. En spännande vandring som med
ord inte går att beskriva utan den måste
upplevas.
Målsättningen var också att det skulle ha varit
en Apoteksvisning, alltså visning av Apotekens
historia. Ett missförstånd av något slag gjorde
att guiden aldrig dök upp utan visningen blev
inställd vilken kommer att kompenseras med en
visning under våren 2020 i stället.

Medlemsmötet
Förutom årsmötet i februari hölls ett
medlemsmöte den 6 december där 24
medlemmar var närvarande. Valberedningen
utsågs, Lars Hedlund samt Ingalill Jakobsson,
som fick uppdraget att ragga nya/gamla
ledamöter till Club Forums styrelse.
Valberedningen ska lämna sitt förslag till
Ordförande Lars Karlsson senast den 31 januari
2020, i god tid innan årsmötet den 7 februari
2020.
Efter mötet satte vi oss vid julbordet som alla
hade bidragit till. Och traditionsenligt var det
vinlotteri.
Styrelsen ser fram emot ett än mer engagerat
2020 med att kommande aktiviteter bidrar till fler
deltagare.
Till sist framför styrelsen sitt tack för det stöd
som ges från Föreningen Stockholm Forum.
Verksamhetsberättelsen för 2019 är därmed till
ända och Styrelsen tackar för året som varit!
Styrelsen

Verksamhetsberättelse för
Forum Squaredancers
Styrelsen för Forum Squaredancers får härmed
lämna verksamhetsberättelse för 2019.
Styrelsens sammansättning: Gunvor Hersén
ordförande, Yvonne Lindroos, sekreterare, Berit
Nilsson kassör, Inger Berglund arkivarie, Marita
Wrethman v. ordförande, Solveig Hållberg
ledamot, Jack Lindroos, ledamot
Suppleanter: Ingegerd Grass och Christer
Söderström
Årsmötet ägde rum måndag den 18 februari
2019. Efter årsmötet bjöds de närvarande på
kycklingsallad, bröd, dricka, kaffe och kaka. Vi
dansade därefter squaredans med Roland
Danielsson som caller. Höstmöte/kickoff, som
hölls i samband med kaffet, var den 9
september 2019.. Medlemmarna blev bjudna på
smörgås, kaffe och kaka. Vi dansade B och P
med Roland Danielsson som caller .
Vår basickurs har fortsatt under våren och det
var 11 dansare som graduerades den 15 april
2019 och
fick mottaga diplom
Styrelsen har under året haft fyra sammanträden

Måndagskurserna med Roland Danielsson som
caller startade på våren den 14 januari 2019 och
avslutades den 8 april. . Plus dansträning med
variationer har under våren varit mellan kl
17.00-18.45 och basickurs termin 2 mellan kl
18.45-20.30.
Höstens måndagskurser startade den 16
september 2019 och avslutades den 2 december.
Kurserna har under hösten varit Plus
dansträning mellan kl 17.00 – 18.45. Våra
nygraduerade dansare fortsatte med
Mainstreamkurs mellan kl 18.45-20.30
Torsdagskurserna med Björn Jerneborg som
caller startade på våren den 10 januari 2019
och avslutades den 2 maj . Kurs i A2
dansträning har under våren varit mellan kl
16.30-18.15 och A1 dansträning mellan kl 18.1520.00. Höstens torsdagskurser startade den 29
augusti och avslutades den 5 december. Kurs i
A2 med variationer har under hösten varit
mellan kl 16.30-18.15
Då det var få dansare som kom till den
utannonserade kursen i A1 avslutades denna
kurs. Vi startade i
stället kurs i C1 mellan kl 18.15-20.00. Det var ca
25 intresserade dansare, som önskade få lära
sig C1
Vi har ej haft någon kurs sista torsdagen i
månaden då Föreningen Stockholms Forum har
sitt månadsmöte .

Kursdeltagande har varierat men i regel varit ca
25 - 32 dansare per gång.
Måndagen den 9 december hade vi gemensam
julavslutning för alla våra squaredansare. Vi var
82 squaredansare som bjöds på julbord
Kvällen avslutades med mainstream- och
plusdans med Björn och Roland som caller
Våra öppna danser under våren i Forums
lokaler Nybrogatan 18
Lördag den 2 febr kl 13.00-16.00 nivå M P caller
Sven Andréason
Lördag den 16 mars kl 13.00 – 16.00 nivå P A1 P
A3 caller Robert ”Robban” Milestad
Lördag den 4 maj kl 13.00-16.00 nivå P A1 P A2
caller Micke Gerkman
Höstens öppna danser
Lördag 14 sept kl 13.00 – 16.00 nivå P A1 P A2
caller Robert ”Robban” Milestad
Lördag 5 oktober kl 13.00 – 16.00 nivå B M caller
Roland Danielsson
Lördag 30 nov kl 13.00- 16.00 nivå P A1 PA2
caller Henrik Nilsson Siling
På alla våra öppna danser har dansarna bjudits
på kaffe med bröd.

Forum Linedances kurser har under våren varit
31 januari – 11 april och under hösten 19 sept –
28 nov
Torsdagar kl 10.30 – 12.15 fortsättningskurs 1
Torsdagar kl 12.30 – 14.15 fortsättningskurs 2
Kursledare; Christer Söderström
Styrelsen vill tacka alla kursdeltagare för det
intresse de visat för vår klubb genom att komma
till våra
kurser och danser. Tack till alla
dansare, som ställer upp som "änglar" såväl på
måndagar som torsdagar.
ETT STORT TACK till Föreningen Stockholms
Forum för allt tillmötesgående och stöd vi får i
vår verksamhet.

Styrelsen

Föreningens organisation
Föreningen Stockholms Forum stiftad den 19
augusti 1866 under namnet Stockholms
Arbetareförening, har till verksamhetsområde
Stockholm med omnejd och är opolitiskt.
Föreningens ändamål är att medverka till trivsel
och gemenskap med samkväm samt att
understödja och medverka till avdelningarnas
verksamhet.
Intresse skall ägnas åt att belysa föreningens
historiska utveckling och ha kontakt med
likvärdiga föreningar.

Besök gärna föreningens hemsida:
www.stockholmsforum.se

