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Østlandssamarbeidet 

Eastern Norway County Network  

c/o Viken fylkeskommune 

Postboks 220, 1702 Sarpsborg 

Norway 

 
Oppsummering fra styremøte i BSSSC 1 og 2.02.23 
 

Møtet fant sted i Turku, Finland med regionen Southwest Finland som vertskap.   

Deltakere 

Fra Norge deltok Roger Ryberg, fylkesordfører i Viken/Østlandssamarbeidets styremedlem i 

BSSSC, Jonathan Øverland-Heidegård fra Viken UFR som styremedlem fra BSSSC Youth, Are 

Ausland fra fylkestingsekretariatet i Viken, Jon Halvard Eide, Agder fylkeskommune og Ann Irene 

Sæternes fra Østlandssamarbeidets sekretariat  

 

Til sammen deltok rundt 30 personer - i møterommet og digitalt  

 

Dag 1 

1. Opening of the Board meeting   
Møtet ble åpnet og ledet av generalsekretær, Wojciech Dorżynkiewicz, på vegne av formannskapet 

i regionen West Pommern i Polen. Møtet var over to dager og agenda for møtedag en ble  

godkjent. Til referatet fra sist møte i Palanga, Litauen ble det gitt noen kommentarer fra styret.  

Bl.a. mangler info gitt i møtet på noen av sakene. Rapportørene vil sende input slik at referatet kan  

oppdateres. Det ble også understreket at styret må få referatet oversendt tidligere slik at en kan  

kommentere og ha et mest mulig klart dokument til behandling i styremøtet. Generalsekretæren  

lovet å følge dette opp i sekretariatet.  

Roger Ryberg tok ordet og framførte en takk til Klaipeda Regionen for godt gjennomført 

årskonferanse i oktober 2022.  

Vedtak: Agenda for møtet ble godkjent. Referatet fra styremøtet i oktober 2022 vil bli oppdatert og 

sendt ut på nytt.  

 

2. Regional study in Southwest Finland and Turku 
Styremedlem fra vertsregionen Southwest Finland, Kari Häkämies, ønsket alle velkommen 

og gav en orientering om regionen og dens fokus og prioriteringer. Regionen har store 

ambisjoner innenfor sirkulærøkonomien og har vedtatt et veikart for utviklingen. Siden 

2014 har det vært søkelys på resirkulering av tekstiler. Fra 2025 vil hele EU være pålagt å 

ha et system for å resirkulere og ta hånd om tekstil-avfall. Finland er i forkant og har 

allerede vedtatt en nasjonal lov på området. Styret i BSSSC besøkte firmaet RESTER som 

en del av besøket i Turku. Dette er en pilot for resirkulering av tekstiler fra industrien. 

Roger Ryberg stilte spørsmål om samarbeid med Russland og hvordan regionen har jobbet 

med dette før og etter 24. februar 2022. Häkämies informerte om situasjonen i Finland der 

de har gått fra et aktivt samarbeidet til full stop. Han var ikke spesielt optimistisk med 

tanke på framtidig samarbeid med Russland. Budo Bahr fra BSPC (Baltic Sea Parlamentarian 

https://rester.fi/en/
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Conference) etterspurte informasjon om bærekraftig bygging av cruisebåter i Turku. Det 

ble lovet å oversende dette i etterkant av møtet.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Styret takket for godt program og opplegg for møtet i 

Turku.  

 

3. Policy areas reports  
3.1 Cohesion – Mr Reiner Kneifel-Haverkamp, Brandenburg 
Nåværende finansieringsperiode er i gang. Diskusjonen og prosessen mot neste programperiode 

fra 2028 er åpnet. Mye har skjedd de siste årene, og Kneifel-Haverkamp viste bl.a. til 8 Cohesion 

Report som ble lagt fram av EU-kommisjonen sist høst. Cohesion Policy har ikke så mange venner 

i Brussel og flere medlemsland er også skeptiske. Regionene må stå opp for denne viktige delen av 

EUs politikk. Kneifel-Haverkamp foreslo at BSSSC jobber fram et policy paper om framtiden til 

Cohesion Policy i løpet av 2023. Ad hoc gruppa revitaliseres med tidligere og nye medlemmer. 

MFF (Multiannual Financial Framework) midt-term revju legges snart fram og BSSSC må holde seg 

oppdaterte og se om det er behov for å foreta seg noe i den forbindelse.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Ad hoc gruppa for Cohesion Policy revitaliseres. Et policy paper 

utarbeides i løpet av året. Saken tas opp igjen på neste møte.   

 

3.2 Culture - Mr Stefan Musiolik, Ms Kaarina Williams, Schleswig - Holstein  
Policy Area Culture i Østersjøstrategien arrangerte en workshop i desember med fokus på 

finansieringsmuligheter for kulturprosjekt i Østersjøregionen. Det ble understreket at kultur er 

enda viktigere i de turbulente tidene vi lever i. Involvering av ungdom ble trukket fram og det 

jobbes for et samarbeid med kulturgruppa innenfor Baltic Youth Forum (tidligere platform). 

Prosjektet Baltic Cultural Pearls er i startgropen med støtte fra Interreg Østersjøprogrammet. Det 

ble foreslått å invitere prosjektledelsen til dialog på styremøtet i mai. Kultur var også et tema på 

seminaret om samarbeid med Ukraina i desember, arrangert av det svenske formannskapet i 

Østersjøstrategien.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Invitasjon til prosjektet Baltic Cultural Pearls tas med i planlegging 

av neste styremøte.  

 
3.3 Transport - Mr Jon Halvard Eide, Agder County Council  
Eide framhevet arbeidet med revisjon av TEN-T regelverket og den pågående sluttbehandlingen, 

som forventes å være ferdig i løpet av den svenske formannskapsperioden. Europaparlamentet er 

mer ambisiøse, mens medlemsstatene er mer tilbakeholdne. Eide nevnte også at shipping nå 

kommer inn i kvotesystemet for klimautslipp gjennom vedtak knyttet til Fit for 55-pakken. Gjelder 

også fly. De nye reglene vil bli en del av EØS-regelverket.  

Stefan Musiolik, Schleswig-Holstein informerte om at natt-tog blir gjenopprettet flere steder og 

tok til orde for at BSSSC bør lage et policy papir som innspill i denne diskusjonen. Jon Halvard 

Eide stilte seg positive til å koordinere et slikt papir og til å utarbeide et forslag som sirkuleres for 

innspill. Grensekryssende jernbane er et viktig tema i EU og BSSSC bør ta tak i dette. Ungdoms-

representantene i styret tok ordet og framhevet at dette er et viktig tema for de unge. De vil 

gjerne være med å utvikle policy papiret.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Eide vil starte arbeidet med et policy papir om jernbane og sende 

ut for innspill. Ungdomsnettverket inviteres med i prosessen.  

 
3.4 Maritime policy - Mr Janne Tamminen, Helsinki Uusimaa Region   
I og med at Janne Tamminen var opptatt i annet møte ble orienteringen gitt av Jenni Suominen, 

Southwest Finland regionen.  
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Det ble vist til at HELCOM har utfordringer knyttet til utestengelsen av Russland i og med at de 

bygger på en avtale der Russland er partner. De gjennomfører nå møter uten Russland, men disse 

må da foregå som uformelle møter. 15-16. mars planlegges en stakeholder konferanse for 

HELCOM Baltic Sea Action Plan. Videre ble det vist til at små bedrifter innenfor den maritime 

økonomien har krevende tider. 9. mars arrangeres en blå investeringsdag i Brussel . 17. mars 

gjennomføres det første forumet for EU Misson for hav og vann. European Maritime Day finner 

sted i Brest, Frankrike 23, - 24. mai 2023.  

 

Monika Pochron-Frankowska fra region Pommern orienterte om EDU Offshore Wind 

arrangementet som region Pommern gjennomfører 14. – 15. mars. Ungdom og skoleelever er 

målgruppe og planen er å gjennomføre dette som et årlig arrangement. Kompetanse i det grønne 

skiftet er viktig og en ønsker å tiltrekke seg unge til utdannelser og karriere i retning bærekraftig 

energi. Webinar for foreldre inngår i arrangementet. Stefan Musiolik takket for orienteringen og la 

vekt på at dette er ett av tre hovedområder for det tyske formannskapet i Østersjørådet. Han 

foreslo å løfte temaet opp på neste styremøte i mai der en kan invitere noen fra formannskapet i 

tysk UD og samtidig få en rapport fra EDU Offshore Wind arrangementet i Pommern. 

Ungdomsrepresentantene i styret la vekt på at fornybar energi er noe de er opptatt av og gjerne 

bidrar i den videre dialog om. I lys av European Year of Skills 2023 kan det være en tanke å sette 

fokus på utdanning og behov for kvalifisert arbeidskraft i energi og maritim sektor.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Formannskapet vurderer sammen med vertskapet om offshore 

wind og energi skal settes på dagsorden i neste styremøte.  

 
3.5 Innovation transfer – Ms Inese Suija, Vidzeme Region 
Suija orienterte om arbeidsgruppa for innovasjonstransfer sine månedlige webinarer med fokus 

ulike relevante tema og sektorer. Siste seminar var om New European Bauhaus og gode eksempler 

for regionene. Seminarene gir også en god anledning for regionene til å gi innspill til de inviterte 

ekspertene. Det legges vekt på to-veis kommunikasjon. Møtet i mars vil ta opp European 

Innovation Investment Instrument og erfaringene fra første utlysningsrunde i dette nye 

programinitiativet fra EU-kommisjonen. Alle interesserte er velkommen til å delta. Inese Suija 

informerte også om Vidzeme Innovation Week som er i februar. Her er medlemmer i BSSSC 

velkomne til å delta.  

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

4 Youth involvement 
Mr Christopher Lucht, BSSSC Youth Coordinator, Mr Andreas Schoop and Mr. Jonathan  
Øverland-Heidegård 

Lucht orienterte styret om at hans engasjement som ungdomskoordinator i BSSSC er  

forlenget med tre nye år. Vårmøtet i BSSSC Youth planlegges til 12 – 15. juni i Kiel med Schleswig- 

Holstein som vertskap. Ungdommene vil bli invitert inn i planlegging og forberedelser. BSSSC er  

med på en søknad om Interreg-midler i Østersjøprogrammet for å utvikle ungdomssamarbeidet.  

Østersjørådets sekretariat er prosjektleder. UBC er også med som partnere. Lucht trakk fram at  

Tyskland nå har bestemt at 16-åringer får stemmerett ved valget til Europaparlamentet i 2024. Han  

oppfordret de andre landene til å jobbe for det samme. Ungdomsnettverket vil være med å  

planlegge årskonferansen til høsten. European Year of Skills kan være et tema å adressere.  

 

Roger Ryberg gratulerte Christopher Lucht med ny avtale. Videre trakk han fram betydningen av  
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ungdomsmedvirkning i BSSSC og at det er viktig å ta de unge på alvor. Hans erfaringer er at de har  

mye å bidra med. Ryberg oppfordret alle styrets medlemmer til å legge til rette for og sikre at  

unge fra deres region kan ta del i det viktige ungdomssamarbeidet i Østersjøregionen. Han ønsket  

også Jonathan velkommen på sitt første styremøte og synes det var positivt å ha han med i den  

norske delegasjonen til møtet i Turku.  

 

Kaarina Williams, Schleswig-Holstein ønsket ungdomsnettverket velkomne til Kiel i juni. I  

tillegg viste hun til et arrangement i Lübeck 4. – 7. juli som gjennomføres i samarbeid med  

Østersjørådet. Det er en hackathon med tema demokrati og motstandsdyktighet. BSSSC  

Youth vil bli invitert til dette arrangementet.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Styret gratulerte Christopher Lucht med fornyet avtale  

med Brandenburg om koordinering av BSSSCs ungdomsnettverk og så fram til videre samarbeid.  

 

Dag 2 
 

1. Opening of the Board meeting   
Mr Olgierd Geblewicz, BSSSC Chairman, President of the Westpomerania Region  

 
Geblewicz deltok digitalt og ønsket alle velkommen til dag 2 av styremøtet. Han bekreftet at  

formannskapet vil invitere til årskonferanse og 30-årsjubileum i Szczecin i september. Ellers viste han  

til at det snart er ett år siden Russland gikk til angrep på Ukraina. Østersjøsamarbeidet er nå viktigere  

enn noen gang og samarbeidet er sterkere. Energi, miljø, migrasjon, integrasjon og samarbeid mellom 

byer og regioner står sentralt. Han ønsket lykke til med møtet og håpet å få mulighet til å delta  

fysisk på neste møte i mai.  

 

Agenda for dag 2 av møtet ble godkjent.  

 

2. CBSS and cooperation with BSSSC and other organisations in the BSR 
Mr Reiner Kneifel-Haverkamp, Brandenburg 

Østersjørådet har i disse dager en intern prosess der framtiden for organisasjonen drøftes i lys av  

at Russland ikke lenger er medlem. BSSSC har i alle år hatt en nær relasjon til Østersjørådet og  

BSSSCs troika har tatt initiativ til et innspill i den pågående prosessen. Brandenburg har koordinert  

et innspills-dokument som var sendt ut til styret på forhånd. Reiner Kneifel-Haverkamp  

presenterte innspillet og la vekt på at landene i Østersjøsamarbeidet har kommet nærmere  

hverandre i lys av Russlands angrep på og krig i Ukraina. Det er behov for et sterkere politisk  

lederskap i regionen. Politiske toppmøter, som ble suspendert i 2014 da Russland annekterte  

Krim, må gjeninnføres. Nå er muligheten der! Papiret inneholder flere punkter som innspill til  

utviklingen av Østersjørådets framtid. Bl.a. innen flernivåstyring (multilevel governance) og behovet  

for samarbeid/koordinering mellom organisasjonene som representerer ulike forvaltningsnivåer.  

Forholdet til Østersjøstrategien løftes også fram. Ett av forslagene er etableringene av en energy  

security task force.  

 

Roger Ryberg gav positive tilbakemeldinger til papiret og foreslo å godkjenne dokumentet. Han  

viste spesielt til koblingen mellom Østersjørådet og Østersjøstrategien og nevnte at han nylig  

hadde et møte med statssekretær i Utenriksdepartementet for nettopp å diskutere dette. Norge  

er i dag ikke formelt en del av Østersjøstrategien, og Østlandssamarbeidet ønsker i å sette dette 

på dagsorden. Stefan Musiolik trakk fram tre hovedpoeng – revitalisering av summits med  

statslederne som sist ble avholdt i 2012. Finland vil ta over formannskapet i Østersjørådet etter  
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Tyskland og en summit i Finland i 2024 hadde vært fint. Musiolik støttet også en sterkere kobling  

mellom Østersjørådet og Østersjøstrategien. Det er behov for sterkere politisk engasjement i  

strategien. En energy security task force er viktig.  

 

Kari Häkämies trakk fram at Russland er et naboland og at vi på ett eller annet vis må forholde oss  

til det. Hva skal være kriteriene for å åpne samarbeid igjen? Vi vet ikke når dette kan skje, men vi  

må forholde oss til det. Når Sverige og Finland kommer med i NATO vil landene i regionen være  

medlemmer både i NATO og EU. Bernd Hemingway fra Østersjørådets sekretariat takket for  

BSSSCs engasjement og vil bidra til at dokumentet blir sendt ut til embetsmannskomiteen i god tid  

før møtet deres 17. februar. Han bad derfor om rask håndtering av innspillet etter behandlingen i  

styret. Noen mindre justeringer og presiseringer ble foreslått og tas inn i en oppdatert versjon.  

Vedtak: BSSSC styret godkjenner utkast til innspill til Østersjørådets framtidsdiskusjon med de  

justeringer som framkom i møtet. Formannskapet oppfordres til å sende over dokumentet innen 

utgangen av dagen 7. februar.  

 

3. Presidency project proposals for the upcoming year 
3.1 Presentation of the projects 
Bartlomiej Toszek, seniorrådgiver i sekretariatet, presenterte to initiativ som formannskapet 

ønsker å gjennomføre i løpet av 2023. Ett er rettet mot Ukraina og samarbeid med utvalgte 

regioner i landet (basert på vennskapsavtaler med regioner i BSSSC). Det andre retter seg mot 

sirkulær økonomi. Begge initiativene legger opp til flere faglige digitale arrangement. Regionene i 

BSSSC inviteres til å bidra med kompetanse og faglige innspill i webinar-serien. Styret stilte seg 

positive til forslagene og bad om at en nærmere beskrivelse av initiativene sendes over skriftlig i 

etterkant av møtet.  

Vedtak: Styret er positive til å bidra i de to initiativene som formannskapet la fram. Mer underlag sendes 

ut i etterkant av møtet.  

 
3.2 Annual Conference 2023 
Årskonferanse 2023 vil finne sted i Szczecin, Polen i september. Endelig dato kommer så snart som 

mulig. 30 års jubileum for organisasjonen vil bli markert. En ad hoc arbeidsgruppe ønskes etablert 

for å delta i planleggingen. Ungdomsnettverket har gitt sterke signaler om at de gjerne vil være 

med i arbeidet.  

Vedtak: Styrets medlemmer ønsker en rask avklaring av datoer for årskonferansen, slik at en kan få ut 

en save the date. En ad hoc gruppe etableres med adm. representanter. Gruppa gis også mandat til å se 

nærmere på et sidearrangement til Østersjøstrategiens årskonferanse i oktober der BSSSC tar ansvar evt. 

sammen med noen av samarbeidsorganisasjonene. Målet er sette fokus på regionenes/kommunenes 

rolle.  

 

4. Baltic Youth Forum 
Aline Mayr, CBSS - Policy Officer Youth 

Prosjektansvarlig i Østersjørådets sekretariat for ungdomsmedvirkning presenterte rammene for 

det som nå heter «Baltic Sea Youth Forum». Forumet bygger videre på prosjektet Baltic Sea Youth 

Platform – som var et Erasmus+-finansiert prosjekt. BSSSC var partner i dette. Det nye forumet 

har nå fått en permanent plass i Østersjørådet med en koordinator i sekretariatet finansiert av 

landene. En egen komite av ungdomsrepresentanter skal velges i tillegg til en styringsgruppe. Ulike 

arbeidsgrupper etableres underveis etter hva ungdommene ønsker å ha fokus på. I tillegg til 

samarbeid med ungdomsnettverkene i de ulike organisasjonene er det også et samarbeid med 

nasjonale ungdomsråd (i Norge er det LNU – landsforeningen for norske barne og ungdomsorg).  
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Det jobbes med en handlingsplan som skal være klar til 1. juli. Guidelines er etablert for forumet. I 

mars vil det være en åpen utlysning for medlemmer til komiteen av ungdomsrepresentanter. Et 

årsmøte for ungdomsdeltakerne planlegges i mai. Baltic Youth Camp 2023 vil finne sted i oktober i 

kant med Østersjøstrategiens årskonferanse i Riga, Latvia. En ny arbeidsgruppe innen sikkerhet vil 

opprettes. Det er også på trappene et youth advisory board for menneskehandel med barn.  

Ungdomsrepresentant Andreas Schoop gav positiv omtale av arbeidet som er gjort i youth 

platformen og som nå videreføres i Baltic Youth Forum. Det er viktig med full støtte og backing fra 

BSSSC og de andre organisasjonene. Styret takket for orienteringen og lovet full støtte til 

forumets arbeid.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. BSSSC Youth bør være representert i komiteen for det nye forumet.  

 

5. Presidency 2024-2025 
Stefan Musiolik orienterte om prosessen i Schleswig-Holstein knyttet til formannskap i BSSSC. 

Han takket for brevet fra BSSSC troika og var forsiktig optimist på at dette ble godkjent av politisk 

ledelse. Dessverre var ikke alt avklart før BSSSC styremøtet, men trolig vil det foreligge mer 

informasjon i løpet av neste uke.  

Vedtak: Styret takket for informasjonen og håper at det blir et positivt vedtak i Schleswig-Holstein om 

formannskapet.  

(MERK! Det er nå bekreftet at Schleswig-Holstein påtar seg formannskapet i BSSSC 2024-2025).  

 

6. Reports from BSR strategies, programmes  
Ms Ann Irene Saeternes, Head of European Affairs, Eastern Norway County 

Ann Irene Sæternes orienterte om Østersjøstrategien siden siste styremøte i oktober. Følgende 

punkter ble nevnt:  

• Seminar gjennomført i desember med tema samarbeid og støtte til Ukraina. 260 deltakere var 

med fysisk og digitalt. Seminaret ble gjennomført av det svenske formannskapet i 

Østersjøstrategien i samarbeid med Svenska Institutet.  

• Baltic Strategy Point er operativt fra Turku og Hamburg. Et arbeidsprogram er under utvikling i 

dialog med alle aktørene i strategien.  

• EUs fjerde Makroregionale uke gjennomføres 25. – 28. april i Brussel og online.  

• Det årlige forumet for Østersjøstrategien arrangeres i Riga, Latvia 4 og 5 oktober. UBC er 

partner i prosjektet.  

Videre informerte Sæternes fra Interreg Østersjøprogrammet 2021-2027. Følgende moment ble 

nevnt:  

• 41 søknader er kommet inn for nye små prosjekt. Behandling skjer i MC 19 og 20. april. BSSSC 

er med i en søknad knyttet til ungdomsmedvirkning.  

• Deadline for ideer til vanlige prosjekt (Core projects) er 14. februar. Søkefrist er 14. mars og 

behandlingen vil skje 19. og 20. juni.  

Til sist trakk Sæternes fram prosjektbiblioteket på Interreg Østersjøprogrammets hjemmesider  

https://interreg-baltic.eu/projects/. Her finner en mye god informasjon om resultater fra  

prosjektene i programmet fra 2014-2020. Velg «output» i fanen for å komme til riktig informasjon.  

Nyheter fra prosjektene kan også anbefales. https://interreg-baltic.eu/projects/project-news/ 

Vedtak: Saken ble tatt til orientering.  

 

7. Short reports from other BSR organizations  
CBSS - Deputy Director, Mr Bernd Hemingway  
Østersjørådets embetsmannskomite møtes i Brussel 17. februar. Her inviteres det bl.a. til dialog 

med representanter for EU-kommisjonen – herunder DG Regio og DG Mare (bl.a. om dumpet 

https://interreg-baltic.eu/projects/
https://interreg-baltic.eu/projects/project-news/
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ammunisjon på bunnen av Østersjøen). Østersjørådet består nå kun av medlemmer fra EU/EØS 

området. Ukraina er observatør. Viktige tema for dialogen med Ukraina knyttes til CBSS sine 

satsninger mot barn og unge, sivilt beredskap og mot menneskehandel. Svenske kommuner og 

regioner (SKR) har et arbeid på gang rett mot Ukrainas søknad om medlemskap i EU. Dette 

initiativet har fokus på kunnskap om bl.a. EUs Acquis. Østersjørådet har avtale om å bidra inn i 

arbeidet. Utenriksministermøte i Østersjørådet vil finne sted 1-2. juni i Berlin.  

 
BSPC – Secretary General Budo Bahr 
Bahr trakk fram trusler mot demokratiet i lys av flere kriser. Vi må respondere med tillit, åpenhet 

og samarbeid, sa Bahr. Tyskland har bevilget 100 mill euro til å jobbe med ammunisjon på 

havbunnen. Dette er et langsiktig arbeid som krever handling nå for å unngå en miljøkatastrofe. 

BSPC sin årskonferanse vil finne sted i slutten av august med fokus på et fredsfremmende 

samarbeid og økt diplomatisk motstandsdyktighet, maritime økosystemer og klima. Neste 

styremøte er i midten av mars i Tromsø. Det planlegges en ungdomskonferanse i kant med 

årsmøtet i august og forslag fra ungdommen vil bli tatt inn i resolusjonen, som alle landene må 

rapportere på i etterkant. 50 unge vil bli invitert. De får sin egen konferanse og mulighet til å delta 

på hoved-konferansen. Kostnadene dekkes av den tyske forbundsdagen. Styret takket for 

orienteringene.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering.  

 

8. Board Meetings 2022 
Neste styremøte blir i Potsdam, Tyskland med regionen Brandenburg som vertskap. Møtet  

vil være 22. mai med middag på kvelden samt et seminar med sight visit den 23. mai.  

Datoer for møtene til høsten er fortsatt ikke fastlagt. Møte og AC i siste halvdel av  

september samt et siste møte under nåværende formannskap i desember. Formannskapet ble  

oppfordret til snarest mulig å kommunisere datoer for høstens møter.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering.  

 
 
 

 


