Vänsterpartiet
Norrtälje

Handlingar till årsmötet 21 mars 2021

Innehåll
Det här dokumentet innehåller många av de handlingar du behöver inför
årsmötet.
Kommunala gruppens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer
att biläggas vid tidpunkt för årsmötet.

1. Förslag till dagordning
2. Styrelsens verksamhetsberättelse
3. Styrelsens ekonomiska rapport
4. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
5. Kommunala gruppens verksamhetsberättelse
6. Resultat- och balansräkning

1 Förslag till dagordning
§1 Årsmötets öppnande: Ordförande Stefan Grath
§2 Årsmötets behöriga utlysande
§3 Mötesformalia
a) val av mötesordförande
Freddy Grip
b) val av mötessekreterare
Förslag: Ola Nordstrand
c) val av två justerare
d) fastställande av dagordningen
e) fastställande av tidpunkt för motionsstopp och avslutande av
nomineringar
§4 Styrelsens verksamhetsberättelse. Föredragande: Ola N, sekreterare
§5 Kommunala gruppens rapport. Föredragande: Britt-Mari Bardon eller Ola
Nordstrand, gruppledare
§6 Styrelsens ekonomiska rapport. Föredragande: Stefan Grath
§7 Revisionsberättelse. Föredragande Stefan Grath
§8 Frågan om den avgående styrelsens ansvarsfrihet (slutgiltigt motionsstopp)
§9 Antagande av Verksamhetsplan och behandling av ev. motioner.
Föredragande: Stefan Grath
§10 Rapport från politiska sekreteraren Helén Edling
§11 Val av styrelse (slutgiltigt nomineringsstopp).
Föredragande Valberedningen
a) val av ordförande
b) val av ordinarie ledamöter till styrelsen
c) val av suppleanter till styrelsen
§12 Val av revisorer. Föredragande: Valberedningen
§13 Val av valberedning.
§14 Övriga frågor.
§15 Mötets avslutande.
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2 Styrelsens verksamhetsberättelse
Inledning

Vänsterpartiet Norrtälje har även under 2020 fått flera nya medlemmar.
Styrelsen har följt den upprättade manualen för medlemsvård och strukturerat
välkomnandet av nya medlemmar till partiet, bl.a. genom att ta personlig
kontakt via telefon, ännu bättre bemötande av nya medlemmar samt kontaktat
medlemmar som inte betalat partiavgiften. Medlemsbladet som introducerades
i november 2016 har under året varit ett redskap för information och referat till
nya och gamla medlemmar. Genom medlemsregistret har nya medlemmar
hälsats välkomna och allmän information har skickats ut till alla medlemmar.

Styrelsen har under året bestått av
Ordinarie
Stefan Grath

ordförande

Britt-Mari Bardon

vice ordförande

Roger Reinhold

kassör

Ola Nordstrand

sekreterare

Anna Söderblom

ledamot

Anette Holgersson

ledamot

Suppleanter
Kerstin Fallgren
Viktoria Rinkous
Albin Holm
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

Medlemsansvarig
Helén Edling
Revisorer
Björn Strålin
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Valberedning
Valberedningen har bestått av Chrsistina Hamnö, Catarina Wahlgren, Helen
Edling och Johannes Folkesson. Christina är sammankallande.

Representation i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
nämnder 2020
Kommunfullmäktige
Ordinarie

Ola Nordstrand (gruppledare)
Britt-Mari Bardon (gruppledare)
Johannes Folkesson

Ersättare

Jessica Hilwëyn
Ingela Brinkefeldt

Kommunstyrelsen
Ordinarie

Britt-Mari Bardon

Ersättare

Anna Söderblom

Bygg- och miljönämnden, ersättare

Ingela Brinkefeldt

Barn- och skolnämnden
Ordinarie

Christina Hamnö

Ersättare

Lars Dalquist

Utbildningsnämnden
Ordinarie

Catarina Wahlgren

Ersättare

Miriam Anglemark Jansson

Socialnämnden, ordinarie

Jessica Hilwëyn

Kultur- och fritidsnämnden
Ordinarie

Roger Reinhold

Ersättare

Lars Dalquist

Teknik- och klimatnämnden
Ordinarie

Ingela Brinkefeldt

Ersättare

Johannes Folkesson

Val- och demokratinämnden
Ordinarie

Ola Nordstrand
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Ersättare

Anette Holgersson

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje
Ordinarie

Jessica Hilwëyn

Ersättare

Ingela Brinkefeldt

Naturvårdsstiftelsen, ersättare

Ola Nordstrand

Vad har då hänt under året?
Här följer en redovisning för en del av de aktiviteter som genomförts under
2020. De större aktiviteterna har fått fylligare redovisningar och till och med
bilder i vissa fall. Som avslutning hittar du en verksamhetsberättelse för 2020
för mediagruppen som sjösattes 2019.
Internationella kvinnodagen
Datum: söndagen den 8:e mars 2020
Var: Café Chocolate i Rimbo
Tid: 14:00 -16:00
Stefan Grath öppnade eftermiddagen och hälsade alla välkomna.
Viktoria Rinkous var den som presenterade föreläsarna och sångerskan.
Föreläsarna för eftermiddagen var:
Kristina Henschen som är generalsekreterare för radiohjälpen. Hon berättade om
musikhjälpens bidrag i kampen mot ”Sexualiserat våld i krig” under den veckan i
december 2019 berättade hon även att de samlat in över 50 572 139 kr
Fredrik Wadström jobbar som utrikeskorrenspondent på Sveriges Radio och han
berättade om de ”nya strömningarna i dagens Ryssland.
Amelie Chronéer Helsing var den som underhöll oss under eftermiddagen.
Även Viktoria gav oss en visa på ryska
Det var sammanlagt 35 personer på plats. 22 varav 2 barn kvinnor och 13 män. Vi
kan konstatera att det vart en lyckad eftermiddag.
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Kongressen 2020
Som jag längtat och äntligen blev jag kongressombud. Men inget blev som
någon tänkt sig när pandemin slog till. 3 dagar i Västerås med bl a beslut om
nytt partiprogram blev 2 dagar digitalt med minimerat program.
Dag 1 diskuterades motioner om det nya strategidokumentet som det skulle
beslutas om. Vi yrkade bifall på motioner gällande landsbygdsstrategin bland
annat. Partiets ambition att verka för att bredda partiet är tydligt i det nya
dokumentet. Vi ska inte bli ett parti som i första hand attraherar medelklassen i
städernas innerstadsområden. Vår politik ska vara relevant även på
landsbygden, bruksorter och i förorten.
Mycket tid gick åt till att tacka av Jonas Sjöstedt på kongressen. det var svårt
att inte få tårar i ögonen. Nooshi Dagostar valdes sedan enhälligt till
partiordförande.
Tyvärr fick antagandet av nytt partiprogram skjutas på framtiden. Partistyrelsen
förslag att skjuta upp det till 2024 diskuterades länge. Många (så även jag)
tyckte att det är olyckligt att inte ha nytt partiprogram inför valet 2022 men
PS:s förslag fick en mycket knapp majoritet.
Dag 2 bestod av mycket teknikstrul, mycket hanns inte diskuteras tillräckligt
och många kände sig rejält frustrerade. Främst eftersom kongressuttalandet om
LAS-frågan inte hanns med ordentligt.
Trots att det inte alls blev som tänkt den här kongressen är det roligt att träffa
kamrater från hela Sverige om än digitalt och det ger mersmak att arbeta vidare
mot ett bättre samhälle.
Anna Söderblom

Första Maj
Första Maj är en viktig dag för Vänsterpartiet och vi i Norrtälje satsar alltid
stort på den dagen. Årets Första Maj blev en annorlunda tillställning då en
pandemi drabbade världen med ett okänt virus. Det drabbade såklart även oss i
Norrtälje så att alla planer på att ses fysiskt i stora tåg och samlingar fick
läggas ner.
Vi hade glatt oss åt att få Ulla Andersson hit till Norrtälje för att majtala men
med anledning av pandemin blev det till att ställa om till digitalt tal för henne
och vår ordförande Stefan Grath samt vår ena gruppledare Britt-Mari Bardon.
Det blev minst lika stor uppmärksamhet som om vårt Första Maj hade
genomförts live, men betydligt tråkigare och utan den efterföljande och
uppskattade Öppen Park, då vi bjuder på tilltugg och underhållning i
Roslagsparken.
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Roslagens Pride 8 augusti 2020
När det väl var dags för en av höjdpunkterna i kommunen – Roslagens Pride –
så var en andra våg av covid-19 på ingång så regnbågsflaggor med mera fick
viftas digitalt. Vi hade valt att inte bidra med något i det digitala programmet
men ångrade oss när vi såg de övrigas inslag basuneras ut via Facebook med
mera.

Uppmärksammat medlemsmöte i kommunhuset den 22 september
Vårt första och mest uppmärksammade medlemsmöte för hösten genomfördes i
Norrtäljesalen i kommunhuset och handlade om hur vi ska kunna få över
femtio procent av rösterna i kommunen. Låter det lite pretentiöst? Ja kanske,
men vi bjöd in Stig Henriksson till en diskussion om kommunalpolitik och
budgetarbete. Stig är tidigare kommunalråd i Fagersta där partiet i flera
mandatperioder hade egen majoritet med över femtio procent av rösterna!

Det kom att bli ett mycket intressant och coronasäkrat möte med tillbehörliga
avstånd, färdiga mackor och handsprit på plats.
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Årsmöte i coronatider
Efter att ha fått klartecken från kommunen och distriktet lyckades vi
genomföra det uppskjutna årsmötet lördagen den 10 oktober. Vi erbjöd fysisk
närvaro i Norrtäljesalen med coronasäkrad sal och coronasäkrat fika för de som
ville och i övrigt deltagande på distans. Mötesordförande var Torun Boucher
från distriktsstyrelsen och mötet valde om den sittande ordföranden Stefan
Grath och till styrelsen tillkom två nya medlemmar vilket innebar att styrelsen
nu är utökad till nio personer. Det här blir en ovanligt kort verksamhetsperiod
för den valda styrelsen då nästa årsmöte hålls redan i mars 2021.

I övrigt genomfördes följande i ett axplock:
15 januari

Webmöte för medlemmar med Jonas Sjöstedt och Hanna
Cederin

4 februari

Budgetskola 1 Kafé Marx

6 februari

Medlemsmöte – val av ombud till kongressen

10 februari

Politikerdag på Rodengymnasiet

10 mars

Nomineringsmöte inför kongressen

21 mars

Tänkt årsmöte men flyttat till oktober

28 april

Budgetskola 2 digitalt

10 oktober

Årsmöte Vänsterpartiet Norrtälje

13 oktober

Trygghetsmöte med panel (Catarina Wahlgren)

5 november

Medlemsmöte – budget m m
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Mediegruppens arbete 2020
Mediegruppen består av Roger Reinhold, Albin Holm, och Helén Edling vilka
sköter hemsida och sociala medier samt Stefan Grath och Viktoria Rinkous
som sköter medlemsbladet.
Mediagruppen har under hösten och vintern bland annat arbetat med att
formulera grafiska uttryck för att få fram ett lätt igenkännbart och tilltalande
bild & formspråk. Vi har diskuterat de olika funktionerna av de olika medierna,
som tex att Twitter är den kanal där vi riktar oss utåt och engagerar oss i
nationell samt internationella händelser och politik av möjligt intresse för oss
här i Norrtälje. Facebook och Instagram är mer lokala kanaler där vi främst
fokuserar på och kommunicerar vad det är vi här i Norrtälje engagerar oss i och
vad som händer i politiken lokalt. Vi kikar vidare på möjligheter i de andra
kanalerna (youtube och tiktok) och arbetar för att hitta sätt att presentera mer
material i de kanaler där andra grupper (främst yngre) håller hus.
Vi håller kommunikationen med de förtroendevalda och styrelsen levande och
försöker hitta sätt att arbeta för att de frågor som de arbetar med och de
aktiviteter som genomförs ska kunna föras vidare på ett smidigt och snabbt sätt
för att sedan kommuniceras utåt.
Mediagruppen är alltid intresserade av fler medieintresserade hjärnor att slå sig
samman med!

Medlemsredovisning 2020
Vänsterpartiet Norrtälje hade den 31 december 2020 127 stycken betalande
medlemmar, av dessa var 67 st kvinnor och 60 män. Under året fick vi 16 nya
medlemmar av dessa är 6 stycken under 35 år.

Av de som uppgivit födelsedata är:
8 under 30 år
13 30-40 år
20 40-50 år
19 50-60 år
28 60-70 år
18 70-80 år
2 80+år
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Ingen begärde utträde under året men 10 stycken underlät att betala
medlemsavgiften. Dessa är inte inräknade ovan utan är nu registrerade som
passiva medlemmar.
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Slutord
Med tanke på hur möjligheterna till politiskt arbete sett ut under
verksamhetsåret känner vi oss ändå ganska nöjda med föreningens arbete trots
missen vi gjorda med Pride. Vi har ändå genomfört många möten.
Det arbete vi lagt ned på nätet med regelbundna inlägg från föreningen samt
skapande av, och deltagande i trådar samt artiklar i Norrtälje Tidning har ökat
vår synlighet. Nu tror vi till exempel att alla som har intresse av lokal politik
vet var vi står när det gäller etableringen av Internationella Engelska Skolan!
Tillströmningen av medlemmar och speciellt yngre medlemmar tyder på att vi
ändå lyckats ganska bra under året!
Stefan Grath

Britt-Mari Bardon

Ola Nordstrand

Anna Söderblom

Roger Reinhold

Anette Holgersson

Viktoria Rinkous

Kerstin Fallgren

Albin Holm
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3 Styrelsens ekonomiska rapport
Sammanfattning
Från slutet av 2019 och över verksamhetsåret 2020 har föreningen en ekonomi
i balans, vilket framgår av den resultat- och balansräkning som finns i det här
dokumentet. En budget inför valåret 2022 har stärkts genom att medel
kontinuerligt har avsatts till en så kallad valfond á 26 000 kronor per år från
och med 2019.
Distriktet
Anslagen till distriktet finansierar bl.a. kurser och utbildningar för medlemmar,
kommunalt förtroendevalda och styrelsefunktionärer som arrangeras av
distriktet. Distriktet använder också de ekonomiska medel de erhåller från bl.a.
Vänsterpartiet i Norrtälje till information samt till rådgivning i
kommunalpolitiska, organisatoriska och andra verksamhetsfrågor vad gäller
t.ex. utarbetande av politiska dokument och förslag. Medlen används också för
att subventionera Norrtäljes partiförenings deltagande i distriktsårskonferens,
andra konferenser och kongresser. Avgiften är direkt avhängig av storleken på
vårt mandatstöd, varför partiföreningens avgifter till distriktet har ökat.

4 Verksamhetsplan 2021
Vi har tidigare i föreningen agerat utifrån de frågor som väckts i kommunen
och landet och det har fungerat ganska bra.
Vi har för det mesta agerat på vad andra gjort och sagt men nu vill vi försöka
att sätta agendan själva.
Vi siktar mot stjärnorna och vet att vi kan nå en bit på väg dit genom
målmedvetet arbete.
Vi föreslår att vi riktar in oss på fem fokusområden.

1.

Bostäder

2.

Äldreomsorgen

3.

Skolan

4.

Internationell solidaritet

5.

Landsbygdsfrågor

Ovanstående punkter är förslag utan inbördes prioritet och kan ligga på olika
tider och som överlämnas till kommande styrelse.
Varje område bör pågå under två månader.
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I punkterna ligger även arbetsförhållanden för de anställda.
Sjukvården är en viktig fråga men ligger för det mesta under regionens
ansvarsområde men kommer delvis upp under äldreomsorgen.
Vad är då att ”fokusera”?
Förslaget är att ägna en eller två månader i taget att driva vår aktuella fråga på
våra sociala medier samtidigt som vi har ett digitalt möte med inbjudna gäster.
När så blir möjligt kan vi köra torgmöten och flygbladsutdelning.
Fokusering innebär inte att vi lämnar frågan, den försvinner inte med detta utan
följs upp under året.

Mötet om Internationella Engelska Skolan var ett bra exempel på hur ett sånt
möte skulle kunna vara.
Regelbundet återkommande nätmöten även efter restriktionerna har släppts.
Fysiska möten blir mycket färre och beroende på om omröstningar skall äga
rum.
Fysiska aktioner som torgmöten och flygbladsutdelning fortsätter som vanligt
när det blir möjligt.
Våra nätmöten skall vara minst en gång var 6:e vecka och handla om det
område som vi just då fokuserar på, med inbjudna föredragshållare.
Kommunalpolitiska frågor dyker upp hela tiden och ska naturligtvis bemötas
men där bör vi beakta de frågor som ligger inom vårt fokusområde och
prioritera dom.
Till detta ska såklart klimat- och miljöfrågor komma då vi i vårt Kommunala
Handlingsprogram och i de parlamentariska rummen har lyft dessa viktiga
frågor.
Vi tycker det är viktigt att lyfta vikten av kultur. Att som grund för alla andra
frågor inkludera och integrera arbetet att ta tillvara kulturens inkluderande roll
som stärker demokrati och delaktighet. Tillgänglighet till mötesplatser för
upplevelser, deltagande och eget skapande är avgörande för ett inkluderande
samhälle, särskilt för barn och unga. (hänvisning RUFS 2050* vilket Norrtälje
kommun skrivit under)

Att de icke-kommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta
kultur måste bli fler. Vi vill ha som mål att låta iden om att skapa fungerande
förhållanden för kulturell infrastruktur kan genomsyra och integreras i alla
andra frågor. Vi anser att alla barn, oavsett familjens ekonomiska
förutsättningar, ska ges möjlighet att ta del av kultur i alla dess olika former.
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"På 1800-talet brukade man säga att konst och kultur behövs för att höja
landets status till något som kallades ”civiliserad”. Idag behövs det för att
bygga ett bättre samhälle, där alla är synliga. Det är vi som är kulturen.
Konstens och kulturens röst är människans röst." Susanna Pettersson
*RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Vi bör också ta hänsyn till de kampanjer som distriktet driver och försöka
samordna det med vårt arbete. Enskilda frågor utanför fokusområden drivs av
de som har ett speciellt intresse för dessa och tilldelas resurser från föreningen
endast i speciella fall.

Fördelarna vi ser med nätmöten är att medlemmar inte behöver åka hemifrån,
barnpassning kan bli lättare och att vi inte kommer att ha några lokalkostnader
för dessa möten. Vi kan också mestadels ha det som öppna möten för att få
ökad spridning av debatten.
Nackdelarna är naturligtvis att missar den personliga, fysiska, kontakten med
varandra. Dock ser vi att fysiska möten kommer att bli möjliga senare på året.
En del av våra partikamrater tvekar säker för den digitala utmaningen med
nätmöten men där kan vi i görlig mån försöka att bjuda in dessa till fysiskt
deltagande under coronasäkra förhållanden.

Det gångna året har fått de flesta av oss att använda olika former av teknik för
att träffa anhöriga, vänner och arbetskamrater och många känner sig
tacksamma för de möjligheterna då vi tror att digitala möten i större
utsträckning än tidigare kan accepteras av våra medlemmar.
Vi avser även att göra en digital medlemsenkät med våra medlemmar för att få
en uppfattning av vad de önskar få ut av föreningen i olika avseende och vad
de själva kan bidra med i arbetet.
Vår målsättning är att alla ska bidra efter förmåga.
Datum vi redan nu kan peka ut som viktiga för föreningen är förutom det
välbesökta medlemsmöte vi hade om IES (Internationella Engelska Skolan)
Årsmötet 21/3
Första Maj - som med all sannolikhet blir digitalt. Där vi har fått bekräftat att
Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson kommer att delta som huvudtalare.
Med största sannolikhet kommer även en eller fler av våra gruppledare samt
sittande ordförande att hålla korta anföranden.
4:e eller 11 maj kommer vi att anordna ett möte angående Fair Trade med en
inbjuden inledare, Jonatan Andersson. Antagligen digitalt.

14

Augusti kommer med arrangemang som Roslagens Pride, Rimbo marknad och
eventuellt Älmstadalen.
Hur dessa kommer till stånd får väl fortfarande betraktas som osäkert, det beror
på smittspridningen och hur många som blivit vaccinerade.
I september kommer ett medlemsmöte med val av valledning inför valet 2022
och vi påbörjar en revidering av vårt kommunala handlingsprogram.

Föreningen står inför många spännande utmaningar, även i vår kom-mun
drabbas människor av nedskärningar och försämringar av arbete och
livsvillkor.
Vem ska jobba för en förändring av detta om inte vi?
Vi behöver alla er medlemmar för att förändra verkligheten och skapa ett bättre
samhälle och en bättre värld!
Om inte vi, så vem?
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5 Kommunala gruppens verksamhetsberättelse 2020
Den kommunala gruppen består av de som representerar Vänsterpartiet i
kommunens alla nämnder. Tack vare den valtekniska samverkan som gjordes
med Miljöpartiet och Roslagens Parti (ROOP) efter valet 2018 fick vi
parlamentariker på plats i alla nämnder. Tyvärr har vi ingen representation i
kommunens bolag. På sidan fyra finns en förteckning över alla invalda i de
olika nämnderna och kommunfullmäktige.
Pandemin som slog till i början på året har förändrat och försvårat det
parlamentariska arbetet. Antalet ledamöter i nämnderna minskade och partierna
i vår valsamverkan fick dela på en nämndplats. I Kommunstyrelsen fick de
ordinarie delta och i Kommunfullmäktige reducerades antalet till 31
representanter. Det här har gjort det parlamentariska arbetet tungrott och svårt.
Vi har trots allt varit mycket aktiva i vissa frågor såsom Kvinnojouren
Snäckan, Våld i nära relationer, Förskolan Vega, IES (Internationella
Engelska Skolan), Jensens förskola, Skolbiblioteken och KSON.
Kommunen har fått ytterligare ett bolag, NVAA, Norrtälje vatten, avlopp och
avfall. Vi hoppades på att få en plats i bolaget men efter många diskussioner i
vår valsamverkan så avgjordes vem som skulle få platsen genom lottning och
ROOP vann.
Vi har fortfarande delat ledarskap i vår partiförening. Gruppledare för
Vänsterpartiet Norrtälje är Britt-Mari Bardon och Ola Nordstrand.

De utgör ledarduon i Kommunala gruppen och arbetar tillsammans med Helén
Edling som innehar tjänsten som politisk sekreterare sedan början av 2019.
Helén har under året varit lite av spindeln i nätet och samordnat mycket av det
som händer i nämnder och Kommunfullmäktige. Hon samordnar även
mediagruppen som också bestått av Albin Holm, Roger Reinhold, Stefan Grath
och Viktoria Rinkous. Gruppen har betytt mycket för att få partiföreningen att
synas i sociala medier och sett till att hemsidan har fått ett nytt och aktivt liv.
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Under året har den Kommunala gruppen träffats inför sammanträden med
kommunstyrelsen och inför Kommunfullmäktige, för att tillsammans med hjälp
av ”experterna” i respektive nämnder komma fram till hur representanterna i
kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige ska agera.
Utöver Kommunala gruppen så har det under året funnits en Fullmäktigegrupp
som lägger den sista handen vid handlingarna inför Kommunfullmäktige.
Fullmäktigegruppen och kommunstyrelserepresentanterna ingår inte i det
omval av parlamentariker som sker halvvägs in i mandatperioden, alltså i slutet
av 2020. Representanterna i kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige byts
bara ut om någon lämnar sin plats till förfogande.
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje är en lite speciell nämnd
som innehåller representanter från både kommunen och region Stockholm.
Vänsterpartiet Norrtälje har två platser att förfoga över för kommunen och på
dessa platser hittar vi Jessica Hilwëyn och Ingela Brinkefeldt. Catarina
Wahlgren har en av Regionens platser i det här förbundet. Kommunalförbundet
Sjukvård och Omsorg i Norrtälje benämns oftast KSON och tar beslut om
bland annat TioHundra med hemtjänst, sjukvård på Norrtälje sjukhus samt
vårdcentraler runt om i kommunen.
Avslutningsvis kan vi konstatera att den Kommunala gruppen är mycket aktiv
och att parlamentarikerna som ingår gör ett bra arbete genom att lyfta frågor i
interna möten och i nämnderna utifrån vår politik och vårt kommunala
handlingsprogram.

Mars 2021
Britt-Mari Bardon Gruppledare. (1 av 2)
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