
Ansvarig utgivare: Cai Mellstedt

Bok utgiven av Telemuseum  

 

    Medlemsblad nr 2 2021



Årsmötet 2021

2

Årsmötet hölls som ett telefonmöte den 23 mars på grund av pandemin. Anmälda till 
mötet var 16 st medlemmar. 

Mötesförhandlingarna inleddes med att Sören Larsson hälsade alla välkomna, 
parentationen för de medlemmar som inte finns med oss längre flyttas till nästa fysiska 
möte. Alla dokument till årsmötet fanns i Telningen 1 2021.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Marie-Louise Ström och till sekreterare 
valdes Jan Aronsson. Till protokollsjusterare valdes Gunn-Britt Scherdin och Lennart 
Frejd. 

Sören Larsson läste upp verksamhetsberättelsen för 2020.
 
Ulla Åkerfeldt gick igenom bokslutsrapport för 2020, ekonomin är god i föreningen. Då klubbarna haft lite 
verksamhet under 2020 har aktivitetspengar till klubbarna inte betalats ut så de kvarstår till aktiviteter 2021 
som då slås ihop med bidraget på 75 kr för 2021.

Stefan Apelgren läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Årsavgiften för 2022 beslutades till 150 kr, och av detta kommer 75 kr att överföras till klubbarna om 
medlemsavgiften betalas före 28 februari 2022.

Lars-Åke Larsson redogjorde för valberedningens förslag som klubbades igenom. 

Ordförande för år 2021 Omval  Sören Larsson.  
Ledamot för 2021-2022 Omval  Jan Aronsson.  
Ledamot för 2021-2022 Omval  Cai Mellstedt. 
Ledamot för 2021-2022 Omval  Birgitta Torelund.
Revisor 2021-2022  Omval  Stefan Apelgren.

Revisor 2020-2021  Vald 2020 Gull-Britt Ekblad.
Revisorssuppleant 2021 Omval             Ann-Marie Ottosson Carlsson.
Revisorssuppleant 2021 Omval  Kurt Joelsson.

Kontaktombud.
Borås    Omval  Carina Svensson. 
Kinna/Varberg   Omval  Lars-Erik Fägersten. 
Svenljunga   Omval  Lennart Skoog.  
Ulricehamn   Omval  Anne-Marie Olander. 
Lidköping/Skara  Omval  Sören Larsson.  .
Mariestad/Töreboda  Omval  Tomas Malmsten. 
Skövde/Hjo/Tibro/Karlsborg  Omval  Håkan Ludvigsson.     
Vara/Herrljunga  Omval   Per-Olof Holmström.             
Falköping   Omval  Jan Aronsson.  
            
Valberedning .
Sammankallande:   Omval  Lars-Åke Larsson.    
    Nyval  Bengt Persson.   
    Nyval  Ewa Cronehag.
 
Styrelsen kommer att avtacka de som avgått 2019 och 2020 på nästa fysiska möte.

Sören Larsson tackade Marie-Louise Ström för väl utfört arbete som mötesordförande. 

Årsmötet avslutades av Sören Larsson. 
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Månadsträffar
Borås

Falköping-Tidaholm
Veteranträff på Ålleberg 25 maj
Televeteraner i Falköping o Tidaholm 

Vi bjuder in alla till fikaträff och en enklare tipspromenad på Ålleberg. 
Räknar med att kunna njuta av ett gott försommarväder.
Samling vid cafeterian klockan 10:00. Vi kanske börjar med en fika och 
sedan går en kortare tipspromenad för de som önskar
Vi tänker att fika får du stå för själv men kanske kan vi få till ett bra pris 
och lite subvention!!??
Vill du samåka så samlas vi vid Bryngelsgatan klockan 09:30.

Bästa hälsningar organisationskommittén.

Jan Aronsson m fl

Föranmälan senast den 23 maj via tfn eller email.
070-636 94 02, jan@jakaab.se

     Välkomna!

Cafereria och Restaurang på 
Ålleberg

Utsikt från Ålleberg  

Ulricehamn
Ulricehamn inväntar Folkhälsomyndighetens besked när de tänkt släppa ut oss 70 åringar med gott samvete,
Jag skickar mail till Ulricehamnarna när det är dags.
           Anne-Marie

Skara-Lidköping
Inga aktiviteter planerade i vår.
           Sören                     

Mariestad-Töreboda
Hej alla veteraner!
Nu tror vi att ni kommer vara vaccinerade och redo för en aktivitet!
Vi anordnar en träff utomhus vid Snapens Friluftsgård.
Det blir den 15 juni kl.13.00.
Ni på bjuds på förtäring och Bo Björk från Mariestads Fyrsällskap talar 
om dess verksamhet!
Anmälan senast 8 juni till Tomas 0506-404 09 eller Leif 070-344 42 77.
      
        Tomas      
           Välkomna!

Inga aktiviteter planerade i vår.
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Höstmöte
Höstmöte 2021 i Lundsbrunn om situationen tillåter och om FHM:s rekommendationer säger OK.

Skövde
Inga aktiviteter är planerade i vår.
           Håkan

Svenljunga
Kontakta Lennart Skoog, 070-611 39 06 för eventuell aktivitet.

Vara-Herrljunga
Kontakta Per-Olof Holmström,  072-213 20 21 för eventuell aktivitet.

Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. 
Värvningen pågår året ut 2021. 
Det går även att värva sin respektive partner.

Planerad utgivning av Telningen
Nästa Telning planeras givas ut vecka 34.
Till detta nummer av Telningen vill vi ha material senast 18 augusti.
Material skickas med fördel direkt till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com

Lotterier
Våra lotterier är en viktig del för att finansiera våra olika aktiviteter.
Vi är mycket tacksamma för och tar gärna emot vinster som kan användas i dessa lotterier.
Kan lämnas till respektive kontaktombud.

Medlemmar som lämnat oss
Sven-Olof Westlund, Borås.
Stig ”Stickan” Ljunggren, Kinna.
Kjell Bergqvist, Kinna.

Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Marie Lindström, marie@frista.se, 070-639 69 29.

Ny medlem
Rose-Marie Rehn, Skara
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Styrelse Televeteranerna 2021

Ordförande  Sören Larsson  solars413@gmail.com    070-651 18 12
Vice ordf, ansv
för medlemsregister Marie Lindström marie@frista.se      070-639 69 29
Sekreterare  Jan Aronsson  jan.aronsson99@gmail.com 0515-102 03 073-943 43 90
Vice sekr  Hannu Merstrand hannu@merstrand.se    073-640 62 02  
Ledamot  Birgitta Torelund gittan.torelund@telia.com   070-376 18 65
Kassör   Ulla Åkerfeldt  ullaberit312@gmail.com    070-550 36 36
Ledamot, ansv utg 
Telningen, webbansv Cai Mellstedt  c.mellstedt@hotmail.com   070-636 02 06

Revisor   Stefan Apelgren  trestegsvals@gmail.com 0511-135 45 070-280 16 61
Revisor   Gull-Britt Ekblad gullbrittekblad@yahoo.se   070-681 11 42
Revisorsuppleant Kurt Joelsson  kurt.joelsson@gmail.com  033-24 13 65 070-219 38 21
Revisorsuppleant Ann-Marie Ottosson    
   Carlsson  ammi.ottosson@telia.com 033-15 50 20
Valberedning
Sammankallande Lars-Åke Larsson lars.kj26@gmail.com  0510-53 52 22 073-047 69 48
   Bengt Persson  bengt.glaskulla@gmail.com   070-608 48 98
   Ewa Cronehag  ewa.cronehag@gmail.com   070-819 26 20

Kontaktombud 2021
Borås   Carina Svensson caranna.cs@gmail.com       073-337 01 57
Kinna/Varberg  Lars-Erik Fägersten fransoskar63@telia.com     070-346 40 91
Falköping  Jan Aronsson  jan.aronsson99@gmail.com 0515-102 03  073-943 43 90  
Mariestad-Töreboda Tomas Malmsten malmsten_tomas@yahoo.se 0506-404 09  076-107 58 15  
Skara-Lidköping Sören Larsson  solars413@gmail.com      070-651 18 12
Skövde-Hjo-Tibro- 
Karlsborg  Håkan Ludvigsson hakanl1@live.se   0500-43 41 50 
Svenljunga  Lennart Skoog        0325-104 24  070-611 39 06 
  
Ulricehamn  Anne-Marie Olander anne-marie.olander@telia.com  0321-703 90  070-200 52 60
Vara-Herrljunga  Per-Olof Holmström pelleh727@gmail.com     072-213 20 21 
 

Aktivitetsbidrag
Klubb   Att nyttja  Totalt Antal bet.                  Kr att  Totalt att  Utbet. Utbet. Rest att Antal ej Missat 
   från 2019 antal 2021 senast 20210228 erhålla nyttja 2021  belopp datum nyttja bet i tid belopp
          
Borås       13650          209                     162 12150       25800         0        0         0       47   3525
Falköping+Tidaholm       4075            47                       29   2175        6250         0        0         0       18   1350
Kinna+Varberg       1275           18                       15   1125        2400         0        0         0         3     225
Mariestad+Töreboda       6117           56                       53   3975      10092         0        0         0         3     225
Skövde+Hjo+Karlsborg+Tibro      1800           23                       19   1425        3225         0        0         0         4     300
Svenljunga        1770             8                         7     525        2295         0        0         0         1      75
Skara+Lidköping       2100           34                       27   2025        4125         0        0         0         7     525
Ulricehamn        1050               16                       11     825        1875         0        0         0         5     375
Vara+Herrljunga       1800           23                       20   1500        3300         0        0         0         3     225
           
Summa      33637          434                     343 25725      59362         0        0  0        91   6825

Vår- och sommarhälsning till alla televeteraner f.d Borås teleområde.

Våren gör att vi går mot ljusare tider, klockan flyttas fram en timma som så många gånger tidigare. Vaccinet 
som alla väntar på är här och gör att vi kan se fram mot en mera normal sommar. Styrelsen planerar för en 
träff i höst. Tills vi möts igen önskar vi er alla en trevlig vår och sommar med nära och kära.

           Sören Larsson
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Tack från 90-åringar
Tack till alla Er som förgyllt mitt arbetsliv under många år. Som visat glädje och vi-känsla hela vägen! 
Därtill kommer ihåg mig med blommor på födelsedagen, då jag fyllde Tant.
  
       Anna-Greta Brorsson (som längtar tillbaka)

Presentation av styrelsen

Sören Larsson 70 år. Ordförande

Bor i Lidköping. Uppväxt på bondgård i Rackeby. Efter 9:an jobbade jag på 
bondgården innan jag hösten 1967 började på Televerket som telegrambud, 
från 2002 Flextronics och sedan Relacom. Jobbat på/med automatstation, 
tryckskyddet, kabelreparatör, arbetsledare. Jag har jobbat på många orter, 
Lidköping, Skövde, Lund, Malmö, Borås, Uddevalla, Vänersborg, Göteborg, 
Karlstad. Slutade efter 47 år med att ta pension 2014. 
Fritiden har mitt intresse varit idrottsföreningar, bandy, fotboll, orientering, 
numera olika cykellopp i hela norden. Har varit engagerad i många styrel-
ser. Innehaft alla poster utom kassör. 

Marie Lindström, 65 år. Vice ordförande

Bor i Fristad.
Började som 18-åring på Sjuhäradsbygdens Tingsrätt i Borås. Därefter blev 
det felanmälan på Televerket. På Televerket/Telia arbetade jag bl.a. med 
kundservice, läraruppdrag och som ledare på Telia Nära AB, Telia företag 
och Skanova i 41 år. De sista 15 åren pendlade jag till Göteborg.
Jag gillar att resa, läsa, laga mat och odlar gärna i min trädgård. Längtar 
efter sommarens värme och att få börja träffa familj och vänner. 



Jan Aronsson. Sekreterare

Bor i Falköping med frugan Karin, en dotter i Lerum med 2 barnbarn och en 
dotter som studerar i Halmstad.  Tillbringade 25 år vid televerket/Telia och 
lämnade 1995 för Ericsson fram till 2013, arbete i Mellanöstern och Östra 
Afrika. Egen konsult inom fiberteknik sedan 2013. 
Håller på att trappa ner men utför lite arbeten i Qatar och Förenade 
Arabemiraten. 
När jag inte reser i arbete gör jag gärna en resa privat. Fördriver övrig tid 
i pensionärslivet som ordförande i Falbygdens flygklubb, Bryggeriarbete i 
Bryggeriet Nya Victoria, fågelskådning i Falköpings Fågelklubb samt mesta 
möjliga tid med barnbarn.
 

Hannu Merstrand. Vice sekreterare

Började på ”verket” 1973 som bud hos Olle och Victor.
Sen fortsatte det den långa vägen till pension.
Senaste 12 åren på ”dotterbolaget” Cygate.
Tillbringar nu mesta tiden i stugan i Espevik med fiske och stugpyssel.
Är även sen ett år tillbaka frivillig sjöräddare på stationen i Bua

Birgitta Torelund. Ledamot

Bor i Skövde sedan 40 år tillbaka. Men.....
Föddes i Stannum, Lerums Kommun, för snart 70 år sedan.
Började som Telefonist på Kaserntorget Göteborg 1969. Har sedan dess bl a 
jobbat på Vasa station Göteborg. Nättekniker i Skövde men sedan 1991, arbe-
tat med olika kontorsarbeten. När jag flyttat till Skövde och jobbade som nättek-
niker mjölka jag kor eller satt på traktorn när jag inte var på jobbet. Pendlade 
även till Jönköping eftera att Manpower tog över verksamheten i Skövde. Fick 
avtalspension för ca 10 år sedan. Med andra ord en *glad pensionär* som gillar 
att baka, laga mat, sy och sticka både till mig själv och andra. Kollar även på 
det mesta inom motorsport, både på TV som i verkligheten, framförallt Formel1.

Ulla Åkerfeldt, 73 år. Kassör
 
Bor på Byttorp i Borås.
Flyttade som 16-åring till Borås från Vara i Skaraborgs län och började arbeta 
på Borås Wäfveri. Därefter blev det en revisionsbyrå och två Tekoföretag 
innan jag fick anställning på Televerkets ekonomiavdelning. På Televerket/Telia 
arbetade jag med redovisning och bokslut i 20 år innan jag fick avtalspension. 
De sista 12 åren pendlade jag till Göteborg.
Jag gillar att laga mat, handarbeta och påta i min trädgård. Längtar efter att få 
börja träffa familj, släkt och vänner och att det skall bli lite varmt och soligt så 
jag kan koppla av i min solstol och bara njuta.
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Cai Mellstedt 75 år. Ledamot, ansvarig utgivare Telningen, webbansvarig

Bor i Viskafors. Började på Televerket i Vetlanda som 17-åring. Det var tänkt som 
KK-pojk men vid stort åskväder blev jag utskickad med moped och ohmmeter för 
att laga åskfel utan utbildning! Fick jobba som reparatör, appartuppsättare och 
på växelmontage. Tjänstledig (med jobb på loven) för studier till teleingenjör i 
Jönköping. Fick därefter jobb i Borås 1997. Tas 3, kalkylen, Tas 2, metoder och 
Rationaliseringssektionen, metodutveckling och utbildning. Gick över till Swedia 
Networks som sedan köptes upp av Eltel Networks. Jobbade de sista 6 åren i 
Göteborg som projektör. 
Aktiv inom Rydboholms Sportklubb sedan 1980. Ledamot i Huvudstyrelsen m m. 
Fritiden mest jobb med hus och trädgård. Kajkat runt med husvagn i många år. 
Efter avbrott ett par år abstinensbesvär och har nu köpt husbil. Skall bli kul att 
testa.

Lite smått och gott
Klipp ur Televärlden 1991

Klipp ur Televärlden 1992

Något tidigare än Sverige!
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Bilder från förr
Bilder inskickade av Håkan Ludvigsson

Det vinnande gänget på Telia 
Företag AB
Främre raden:
Lars Lundberg, Donald Sanfridsson, 
Jan-Åke Vibber, Lars-Erik Nilsson, 
Sune Ljungren, Bernt Isaksson, Rolf 
Rosén, Kjell-Erik Dahlberg
Mellanraden: Göran Andreen, Mats 
Enell, Leif Swahn, Håkan Ludvigsson, 
Bengt Svensson, Lars-Åke Larsson, 
Kjell Hultin, Kjell Harrysson
Bakre raden: 
Leif Nilsson, Jan-Åke Widell, Tore 
Gunnarsson, Ronny Andersson, Bernt 
Gutt 

Per-Olof Karlsson, Roland ?, Kenneth ?, Björn Hult, 
Göran Persson, Lasse Pettersson, Håkan Ludvigsson, 
Per Olsson, Boris Karlsson, ?, Claes- Göran Gustavsson

Avtackning i Falköping 2003
Lars Lundberg, Håkan Ludvigsson, Leif Swahn, Göran 
Larsson, Jan-Åke Vibber, Rolf Bolinder

Gamla växelgruppen i Skaraborg, 90-talet
Bakre ledet: Ronny Hermansson, Bengt Svensson, Björn Granlund, 
Sune Ljunggren, Håkan Ludvigsson, Torgny Grendalen, Lasse 
Pettersson, Göran Larsson, Lasse Nilsson
Sittande: Rolf Bolinder, Leif Swahn, Lars-Åke ?, Gert Johansson, Keit 
Pamler
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Bilder inskickade av Gunn-Britt Scherdin

Anita Ekunger, Brgitta Svensson, Ann-Christin 
Birgitta Svensson, Ann-Christin, Birgitta Gustavsson

Avtackning av Birgitta Hedin
Maggan Nilsson, Marie Lindström, Monica Carlsson, Gunn-Britt 
Scherdin

Lars Örtegren, Annelie Czoloweski, Birgitta Gustavsson, Eva 
Larsson, 

Avtackning av Vilma Kjerrulf
Vilma, Birgitta Svensson, Lennart Frejd, Birgitta Gustavsson

Maggan Nilsson, Ann-Christins möhippa

Kompl.kurs aug -84. Fikapaus
Marianne Gäwert Eija, Birgitta Svensson, Vilma Kjerrulf

Birgitta Svensson, Marja Steenari, Gunn-Britt 
Scherdin hösten -85
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Stadgar för Televeteranerna inom f d Borås Teleområde
  
§1 Föreningens namn är Televeteranerna inom f d Borås teleområde.

§2 Ändamål - Verksamhet

         * Föreningen skall informera om planerade aktiviteter och dokumentera dessa samt dokumentera medlemmarnas minnen från  
 tiden i Televerket och samla detta i en skrift som ger en bild av telehistorien inom teleområdet.
         * Föreningen är helt opolitisk.
         * Föreningen skall ha ett årligt möte på våren och skall vara föreningen årsmöte. Årsmötet skall vart annat år hållas i Älvsborg  
 och vart annat år i Skaraborg. Härutöver kan olika aktiviteter anordnas i de olika klubbarna, såsom resor, studiebesök,  
 motionsträffar med mera.

§3 Medlemskap

         * Alla personer som avgått med ålders-, avtalspension eller livränta från Teliakoncernen och erlagt medlemsavgift inom  
 fastställd tid, äger rätt till medlemskap i föreningen.
         * Rätt till medlemskap i föreningen har även personer som på grund av sysselsättningsskäl erbjuds att sluta före ordinarie  
 pensionsålder och accepterar detta.
         * Föreningen är även öppen för personer som sympatiserar med föreningens syften och vill stödja dess verksamhet.

§4 Medlemsavgift

         * Medlemsavgiften bestäms av årsmötet för nästkommande kalenderår.
         *   Avgiften ska vara erlagd före februari månads utgång.
         * Medlem som ansluter sig till föreningen under kalenderårets tre första kvartal erlägger full medlemsavgift.
         * Medlem som ansluter sig till föreningen under kalenderårets sista kvartal, erlägger ingen medlemsavgift för anslutningsåret.

§5            Styrelse

Mom.1  Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande,    
  sekreterare, kassör samt fyra ordinarie ledamöter.

Mom.2             Styrelse väljs på ordinarie årsmöte.  
          * Ordförande väljs särskilt.

          * Mandattiden för ordföranden är ett år, för övriga styrelseledamöter är mandattiden två år. Detta innebär att tre  
  ledamöter väljs j ämna årtal samt de andra tre ojämna årtal.
          * Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare samt kassör
                         jämte 0-2 adjungerade som styrelsen anser sig behöva.
                        
Mom.3  Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsmässig om hela 
  styrelsen kallats och minst fyra ledamöter är närvarande.
                         Vid omröstning gäller enkel majoritet och vid lika röstetal den mening som biträds av     
                         ordföranden.

Mom.4  Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för av styrelsen fattade beslut.
                        Härvid gäller dock att ledamot ej är ansvarig för beslut vari han/hon ej deltagit eller för                   
                        vilket han/hon till protokollet låtit anföra reservation.

Mom.5  Beslut som fattas av styrelsen skall protokollföras.

Mom.6  Styrelsen skall varje år avge en kortfattad verksamhetsberättelse.

Mom.7  Räkenskaperna skall gälla för kalenderår.

Mom.8  Föreningens firmatecknare skall vara ordförande samt kassör var för sig.

Mom.9  Styrelsen utser en redaktionsmedlem som skall ansvara för föreningens
   medlemsblad och deltaga i styrelsens sammanträden.

§  6  Revision

          *  Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer, som väljs
  vid ordinarie årsmöte.
          * De skall avge berättelse över sin granskning.
          * De två revisorerna väljs för två år dock ej samma år.
          * Två suppleanter väljs för ett år.
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§7  Årsmöte

Mom.1  Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång på tid och plats som
  styrelsen bestämmer.
                      * Kallelse till årsmöte skall ske genom medlemsbladet och vara medlemmarna
  tillhanda senast tre veckor före årsmötet,

Mom.2  På årsmötets dagordning skall följande ärenden förekomma:

     1 Mötets öppnande
     2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
     3 Fastställande av dagordning
     4 Val av mötesfunktionärer
         a) ordförande för mötet
             b) sekreterare för mötet
             c) två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
    
      5 Föredragning av styrelsen och revisorernas berättelser
      6 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
      7 Fastställande av medlemsavgift
      8 Behandling av motioner
      9 Behandling av styrelsens förslag
                 10 Val av funktionärer
             a) Ordförande
             b) övriga ledamöter
             c) revisorer samt revisions suppleanter
             d) kontaktpersoner
             e) valberedning bestående av tre personer varav en är sammankallande
     11 Övriga frågor

Mom.3  Röstberättigad vid årsmötet är varje medlem som erlagt medlemsavgift för året.
          * Varje medlem äger en röst.
          * Röstning och val sker öppet, om ej annat begärs.
          * Vid lika röstetal avgör mötesordföranden, utom vid val då lotten avgör.
          * Ledamot i styrelsen får ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet eller vid val av
  revisorer.

Mom.4  Motioner som önskas bli behandlade vid årsmötet skall vara inlämnade till 
              styrelsen före januari månads utgång.

§ 8  Övrigt

         * På grund av den stora geografiska spridningen kan verksamhet ske på olika
              platser inom föreningens verksamhetsområde.
         * Lokala klubbar kan bildas.
         * Klubbarna är självständiga men underrättar styrelsen om sin verksamhet.
         * Lokala aktiviteter bör utformas så att de är öppna för övriga föreningsmedlemmar.

§9  Stadgeändring

          * Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan beslutas endast vid ordinarie
  årsmöte.
          * Förslag kan väckas av styrelsen eller enskild medlem. I det senare fallet skall
  skriftligt förslag vara inlämnat till styrelsen före januari månads utgång.

§10  Upplösning

          * För beslut om föreningens upplösning erfordras tre fjärdedels majoritet av
  närvarande röstberättigade medlemmar vid två på varandra skriftligt 
  sammankallande möten med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara
  ordinarie årsmöte.
         * I kallelsen skall ärendet klart anges.
         * Sista mötet avgör hur man skall förfara med befintliga tillgångar.

                        I ovanstående har medgivits de tillägg och ändringar som beslöts vid föreningens
  årsmöten 1999, 2002, 2003, 2005, 2011, 2013, 2018 samt 2021.


