Svenska Aktuarieföreningen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019

Året i sammanfattning
Under 2019 har vi har haft ett program med många medlemsaktiviteter. Remisser har
besvarats med hjälp av gemensamma ansträngningar från föreningens medlemmar i de
olika utskotten. Detta inkluderar bland annat tjänstepensionsregleringen samt flyttavgifter
inom livförsäkring.
Utbildningsutskottet har under året också arbetat mycket kring förändringar kring
aktuarieutbildningen och detta är något som kommer löpa på under en längre tid och
påverka både utbildningen men också troligen aktuariers framtida yrkesutövande. Under
året har också Utskottet för nätverkande anordnat After Works samt informerat om
aktuarieyrket till universitet och högskolor.
Föreningen har ordnat flera medlemsmöten kring aktuella tema – och vi har också haft
möjligheten att ta in talare från utanför Sverige som bidragit med perspektiv. Vi har
därutöver anordnat en utsåld IFRS 17 seminarieserie med många intressanta föredrag.
Efter GDPR har föreningen även nu ändrat stadgarna vilket möjliggjort att en matrikel åter
kan sändas ut – vilket uppskattats av många medlemmar.
När man tittar på all aktivitet så ska vi ha i åtanke att vi är en förening där allt arbete utom
den rena kansliadministrationen sker genom det arbete som vi medlemmar lägger ner rent
ideellt. Tack till alla medlemmar som engagerat sig och vi hoppas på fortsatt engagemang
under 2020!
Det återstår ändå många möjligheter att utveckla verksamheten vidare både genom att
utveckla den svenska verksamheten men också genom att öka utbytet med de
internationella föreningarna. Vi uppmanar här medlemmar att engagera sig. Vi vill
påpeka att föreningen betalar reskostnader mm för att möjliggöra internationellt arbete.
Under året har föreningen tillsammans med SCOR fortsatt att dela ut ett årligt aktuariepris
och årets pristagare blev Maryna Lundgren för sitt arbete kring kostnadsmodellering.
Föreningen har fortsatt med att skicka ut platsannonser genom mail till föreningens
medlemmar, vilket har blivit en god inkomstkälla för föreningen och mottagits väl av våra
medlemmar.
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Föreningens ekonomi är fortsatt god och vi ställs därför inför det angenäma problemet hur
vi kan använda den till nytta för föreningens framtida utveckling. Styrelsen har under året
haft flera diskussioner kring aktiviteter som ligger inom föreningens mål som enligt andra
paragrafen i stadgarna är:
- att främja aktuarieyrkets utveckling;
- att främja god utbildning och vidareutbildning av aktuarier;
- att verka för god etik vid utövandet av aktuarieyrket;
- att bereda sina medlemmar tillfälle at utbyta tankar och åsikter i aktuariella frågor;
- att yttra sig om ämnen inom föreningens intresseområden
Nästa års föreningsvärd blir Alecta. Från och med april 2020, till och med mars 2021. Vi vill
framföra ett stort tack till Länsförsäkringar för att de varit föreningsvärd under 2019.
Marcus Granstedt

2

Ytterligare information kring föreningens verksamhet 2019
Styrelsen (fr o m 13 mars 2019)
Marcus Granstedt, ordförande
Maria Liljedahl, vice ordförande
David Bergstrand, sekreterare
Andreas Hulusjö, skattmästare
Tanya Boyd, ledamot
Alexander Eriksson, ledamot
Elinore Gustafsson, ledamot
Magnus Weiderling, ledamot
Diplomnämnd och Etisk kommitté (fr o m 13 mars 2019)
Erik Hevreng
Erland Ekheden
Mattias Lundahl
Jenny Önskog
Jane Niedra, Sekreterare
Revisorer (fr o m 13 mars 2019)
Lars-Ola Hahlin (sammankallande)
Eva De Val
Kia Buranokol Issa (suppleant)
Valberedning (fr o m 13 mars 2019)
Jan-Åke Persson (sammankallande), Kajsa Järnmalm och Artur Chmielewski.
Kansliansvarig
Föreningshuset har under året skött administration av avgifter, ekonomi samt inkommande
e-post.
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Medlemmar
Totala antalet medlemmar var 531 stycken i februari 2020.
Se DN:s avsnitt för en sammanställning av nytillkomna medlemmar.

Korresponderande medlemmar
Hans Bühlmann (1983), Jukka Rantala (2004) och David Wilkie (2004).

Hedersmedlemmar
Nils Wikstad (1999) och Sven Åstrand (1999).

Utdrag från medlemsregister, 2018-12-31 -- 2019-02-17
Ingående
Nyamälda
Slutat
Utgående

Antal medlemmar
533
23
-25
531
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Kalender 2019

Medlemsmöte

Hans Eklund från PRI

16 januari 2019
Årsmöte

Pension i egen regi, finns det livskraft
Matthew Edwards från Willis Towers Watson

13 februari 2019
Etikseminarium

Advanced analytics for Life insurers

8 mars 2019
Ordinarie årsmöte

Etikseminarium

Ordinarie årsmöte på Finansinspektionen med
efterföljande middag på restaurang Gute Grill

13 mars 2019
Medlemsmöte

Kristian Buchart från PFA (Danmark)

11 april 2019
IFRS 17 seminarieserie

Branschgemensam intern modell för mortalitet
PwC, EY, KPMG, Deloitte, FCG samt WTW

17 april 2019 – 11 juni 2019
Medlemsmöte

Seminarieserie med sex presentationer kring IFRS 17
Daniel Asplund från Alecta

22 maj 2019
Medlemsmöte

Klimatrisker och ORSA
Jonas Söderberg från Svensk Försäkring

12 juni 2019
Bouletournering

Pågående översyn av Solvens II
Utskottet för nätverkandes årliga Bouletournering på
Boulebar

28 augusti 2019
Medlemsmöte

Carl Thorn från PwC

Medlemsmöte

Cyberrisker inom försäkringsbranschen – hur tar
försäkringsbolagen den resan framåt.
John Ardelius från Hedvig

9 oktober 2019
Medlemsmöte

Hedvig- innovativ utmanare inom hemförsäkring
Johan Hedberg från Finansdepartementet

12 november 2019
Medlemsmöte

Tjänstepensionsregleringen
Henrik Allert från Itello

11 december 2019

En bransch i förändring – marknadstrender och digital
transformation

11 september 2019

Mötet föregicks även av en kortare där deltagarna
inbjöds att föreslå aktiviteter för SAf för kommande
verksamhetsår.

Ett antal seminarier har också arrangerats i samarbete med European Actuarial Academy
och Försäkringsföreningen.
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Föreningen har genom Utskottet för Nätverkande också arrangerat After Work efter
medlemsmötena.
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Nämnder och utskott

Diplomnämnden (DN)
Diplomnämndens syfte är att:
• Vidareutveckla den aktuariella professionen i Sverige,
• Säkerställa kontinuerlig tillgång på nya medlemmar till föreningen som uppfyller
internationella aktuariella utbildnings- och yrkeskrav,
• Säkerställa hög utbildnings- och yrkesmässig kvalité för nya medlemmar i
Aktuarieföreningen,
• Utgöra en referens för Utbildningsutskottet för utvecklingen av aktuarieutbildningen
i Sverige.
Diplomnämnden ska enligt föreningens stadgar
• behandla inkomna ansökningar om diplomering, röstberättigat medlemskap eller
tilldelning av CERA-certifikat,
• verka som examinationsnämnd för diplomering, röstberättigat medlemskap eller
tilldelning av CERA-certifikat i de fall krav enligt stadgarnas § 6 föreligger,
• föreslå till styrelsen medlemmar för diplomering, röstberättigat medlemskap eller
tilldelning av CERA-certifikat.
Nämndens andra uppgifter framgår av den instruktion som beslutats vid
föreningsstämman, nämligen att:
• föra register över ansökan om diplomering, röstberättigat medlemskap eller
tilldelning av CERA-certifikat samt resultat vid examination och förslag till styrelsen.
Registret ska finnas på Aktuarieföreningens kansli,
• informera medlemmarna om nämndens verksamhet och praxis vid tillämpning av
kompetenskrav för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av
CERA-certifikat,
• bistå Aktuarieföreningens medlemmar vid diskussion med Finansinspektionen om
behörighet att verka som ansvarig aktuarie,
• aktivt delta i Utbildningsutskottets arbete såsom medlemmar av utskottet,
• identifiera behov av utveckling av utbildningskrav och informera
Utbildningsutskottet om behoven,
• verka för kontinuerlig tillgång av kvalificerade personer till aktuarieyrket och i
samarbete med Utbildningsutskottet till aktuarieutbildning, och
• bistå Styrelsen i övriga kvalifikationsfrågor som Styrelsen anser lämpligt.
Medlemmar i Diplomnämnden är också medlemmar i Utbildningsutskottet.
Nämnden har under kalenderåret 2019 haft fem protokollförda sammanträden och
därutöver löpande kontakter för uppkomna frågor. Nämnden har under året behandlat
totalt 44 ärenden.
Diplomnämnden bestod under året av Erik Hevreng, Erland Ekheden (del av året), Marie
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Ljungdahl (fram till årsmötet), Jenny Önskog (från årsmötet) och Mattias Lundahl (från
årsmötet). Erik Hevreng har varit ordförande och Jane Niedra sekreterare och
sammankallande i Diplomnämnden. Föreningens ordförande har varit adjungerad till
nämndens möten.
Föreningens diplom har under året tilldelats Ieva Gediminaite, Maryna Lundgren, Patrik
Emanuelsson och Emanuel Ährlin. Dieter Vanstreels och Carl Axel Holtsmark har blivit
diplomerade medlemmar enligt MRA.
Som röstberättigade medlemmar har upptagits Marcus Josefsson, Jordan Ko, Agil Salamov,
Richard Stadig, Aslak Olofsson, Farid Bonawiede, Tomas Hjert, Joakim Winiger, Jonathan
Pollock, Jimmy Jansson, Otto Elmgart, Heja Lindgren, Rickard Bredeby, Björn Widing,
Alexander Eriksson, Johanna Sigmundsdottir, Karin Huizar samt Lily Melmoth.
Disciplinära kommittén
Disciplinära kommitténs uppgifter är att utreda klagomål mot föreningsmedlemmar och att
besluta om disciplinära åtgärder mot medlem som vid utövandet av aktuarieyrket brutit
mot föreningens etiska regler eller eljest ur föreningens synvinkel förfarit på ett
oacceptabelt sätt.
Diplomnämnden fungerar som disciplinär kommitté. Kommittén har under året haft ett
ärende.
Etiska kommittén
Etiska kommitténs uppgifter är att utveckla riktlinjer och tolkningar samt vid behov fatta
beslut i etiska frågor av vikt för föreningen eller dess enskilda medlemmar.
Diplomnämnden fungerar som Etisk kommitté. Etiska kommittén har under året haft ett
sammanträde.
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Utbildningsutskottet (UU)
Utbildningsutskottet är föreningens organ för frågor som gäller utbildning av aktuarier,
med ändamål att bidra till vidareutvecklingen av aktuarieutbildningen i Sverige, arbeta
med kompetenskrav för aktuariediplom och CERA-behörighet, samt följa utvecklingen av
kompetenskrav för aktuarier nationellt och internationellt.
Utbildningsutskottets uppgifter är bland annat att:
• Till föreningens styrelse föreslå förändringar i utformningen av kompetenskrav.
• Följa Finansinspektionens arbete med kompetenskrav och tillämpning av dessa.
• Stödja SAf:s representant i internationella organ, såsom arbetsgrupper inom
Actuarial Association of Europe (AAE) och International Actuarial Association
(IAA).
• Upprätthålla en dialog med lärosäten som bedriver utbildning inom det aktuariella
området.
• Ansvara för innehåll i och utformning av Aktuarieföreningens etikseminarium.
Utskottet bestod vid årets slut av Esbjörn Ohlsson (ordförande), Erland Ekheden (DN), Erik
Hevreng (DN), Jenny Önskog (DN), Mattias Lundahl (DN), Per Jakobsson (FI), Elinore
Gustafsson (föreningens representant i AAE Education Committee samt styrelsens
representant i UU), Pontus Waltré (sekreterare), Malcolm Campbell, Anna Wettebrandt och
Masar Al-Mosawi.
Filip Lindskog (professor i försäkringsmatematik vid Stockholms universitet) har under året
varit adjungerad till utskottet.
Utskottet har under året haft fyra sammanträden. En huvudaktivitet har därvid varit att
arbeta med AAE:s nya utbildningskrav för diplomering (Core Syllabus), som antogs av
AAE i oktober. Utskottet har mappat kraven mot våra nuvarande krav för att identifiera
gap. För att fylla gapen har framför allt en dialog förts med Avdelningen för matematisk
statistik vid Stockholms universitet. Arbetet fortsätter in i 2020.
Utöver detta har UU under året bland annat
- Hållit i föreningens Etikseminarium, efter att ha uppdaterat dess case.
- Diskuterat AAE:s förslag till nya CPD-krav (kontinuerlig yrkesutbildning).
- Arbetat med nya kompetenskrav för CERA-diplomering för att möta de nya kraven
från CERA Committee. Arbetet fortsätter in i 2020.
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Livförsäkringsnämnden
Livförsäkringsnämndens uppgift är att:
• för Aktuarieföreningen utveckla aktuarieprofessionens syn på livförsäkringsfrågor
med ett svenskt perspektiv
• samarbeta med och stödja arbetsgrupper, utskott och övriga nämnder inom
Aktuarieföreningen
• stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell
anknytning inom livförsäkringsområdet, såsom arbetsgrupper inom AAE och IAA
• upprätthålla kontakt och dialog med Redovisningsrådet, Finansinspektionen, Svensk
Försäkring och andra relevanta fora
• följa den nationella och internationella utvecklingen på redovisningsområdet av
relevans för livförsäkring
• främja informationsspridning mellan medlemmar inom Svenska Aktuarieföreningen
Samtliga medlemmar i Aktuarieföreningen som förordnats som ansvarig för
aktuariefunktionen, i ett företag som bedriver livförsäkring, erbjuds medlemskap i
livförsäkringsnämnden. Andra medlemmar verksamma på revisionsbolag, myndigheter
eller andra bolag kan bli ledamöter i nämnden efter beslut av Aktuarieföreningens styrelse
på förslag av nämndens ordförande.
Livförsäkringsnämnden har träffats fyra gånger under 2019. Totalt antal medlemmar
uppgår till 23 stycken. Frågor som diskuterats under året är exempelvis Solvens II 2020
översyns, förslag på modell för modellering av Mass Lapse, Finansinspektionens förslag på
föreskrifter kring flyttavgifter och kring tjänstepensionsregleringen samt PRIIPSregleringen. Det har även varit ett gemensamt möte med tjänstepensionsnämnden och
skadeförsäkringsnämnden som behandlade Finansinspektionens rapport om granskning av
centrala funktioner.
Ett stort fokus även under detta år har varit den nya redovisningsstandarden för
försäkringskontrakt IFRS17. Här bildade nämnden 2018 en särskild arbetsgrupp som
diskuterat tolkningar av några centrala frågor i standarden för svenska livförsäkringsbolag
exempelvis klassificering. Målet är att enas om en branschstandard som i slutändan ger en
rättvisande och jämförbar redovisning mellan bolagen. Denna arbetsgrupp har arbetet
vidare under 2019 och enats om tolkningar i flera viktiga frågor.
Vidare har medlemmar från nämnden deltagit i tre remissvar för Svenska
Aktuarieföreningens räkning under 2019 ("Finansinspektionens föreslagna föreskrifter om
förslag till nya regler om avgifter för återköp och överföring av livförsäkring ", "IAA
Exposure Draft of IAN 100 on the Application of IFRS 17 Insurance Contracts." samt
"Finansinspektionens föreslagna föreskrifter och allmänna råd om
tjänstepensionsverksamhet")
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Skadeförsäkringsnämnden
Skadeförsäkringsnämndens uppgifter är att:
• för Aktuarieföreningen utveckla aktuarieprofessionens syn på
skadeförsäkringsfrågor med ett svenskt perspektiv
• samarbeta med och stödja arbetsgrupper, utskott och övriga nämnder inom
Aktuarieföreningen
• stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell
anknytning inom skadeförsäkringsområdet, såsom arbetsgrupper inom AAE och
IAA
• upprätthålla kontakt och dialog med Redovisningsrådet, Finansinspektionen, Svensk
Försäkring och andra relevanta fora
• följa den nationella och internationella utvecklingen på redovisningsområdet av
relevans för skadeförsäkring
• främja informationsspridning mellan medlemmar inom Svenska Aktuarieföreningen
Medlemmar i nämnden är ansvariga för aktuariefunktionen i ett eller flera bolag alternativt
i några fall utför uppgifter i en aktuariefunktion. Det förekommer även nämnden har
godkänt representanter som är någon annan än den ansvarige för aktuariefunktionen på
grund av svårigheter för den ansvarige att närvara. Antalet medlemmar har under året varit
cirka 25 personer.
SN har träffats fyra gånger under 2019 och antal närvarande vid mötena varierar normalt
mellan fem och tio medlemmar. De ämnen som nämnden lagt mest fokus på under året är:
• Annullationsrisk
• Finansinspektionens rapport om ORSA
• Finansinspektionens skrivelse om centrala funktioner
• Finansinspektionens rapport om FTB
Representanter från skadenämnden träffade i början av 2019 Finansinspektionen för
diskussion inom olika relevanta frågor. Huvudämnen vid detta möte var
• Information från FI om pågående arbeten, främst IFRS 17 och Solvens 2
• Aktuariefunktionens oberoende
• Kraven på innehåll i FTB
• FTA-beräkningar med inriktning mot kassaflödesberäkningar och avtalsgränser
Ett nytt möte med FI är ännu inte bokat för 2020, men deras uttalade ambition från 2019 är
att vi ska ha ett möte per år.
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Tjänstepensionsnämnden
Nämndens uppgift är att för SAfs räkning:
• utveckla aktuarieprofessionens syn på tjänstepensionsfrågor med ett svenskt
perspektiv
• samarbeta med och stödja arbetsgrupper, utskott och övriga nämnder inom
Aktuarieföreningen
• stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell
anknytning inom tjänstepensionsområdet, såsom arbetsgrupper inom AAE och IAA
• upprätthålla kontakt och dialog med Redovisningsrådet, Finansinspektionen, Svensk
Försäkring och andra relevanta fora
• följa den nationella och internationella utvecklingen på redovisningsområdet av
relevans för tjänstepensioner
• främja informationsspridning mellan medlemmar inom Svenska Aktuarieföreningen
Samtliga medlemmar i Aktuarieföreningen som förordnats som ansvarig för
aktuariefunktionen, i ett företag som bedriver tjänstepension, erbjuds medlemskap i
Tjänstepensionsnämnden. Andra medlemmar verksamma på revisionsbolag, myndigheter
eller andra bolag kan bli ledamöter i nämnden efter beslut av Aktuarieföreningens styrelse
på förslag av nämndens ordförande.
Tjänstepensionsnämnden har träffats fyra gånger under 2019 och består för närvarande av
28 medlemmar. Nämnden behandlar samtliga tryggandeformer av tjänstepensioner men
även anknytande frågor som rör allmän pension. Frågor som diskuterats under året är
bland annat den nya Lagen om tjänstepensionsföretag, Finansinspektionens föreskrifter för
tjänstepensionsföretag, IFRS 17 för vinstdrivande och ömsesidiga bolag samt IAS 19.
Under våren träffade nämnden, som representerades av fem medlemmar,
Finansinspektionen. På mötet diskuterades frågor som UFR i kommande
tjänstepensionsreglering, branschgemensam dödlighetsundersökning, beräkning av
avsättning för framtida avkastningsskatt samt innebörden av oberoende aktuariefunktion i
tjänstepensionsföretag.
Under hösten hade Sven Lannhard en presentation för nämnden om kommunala pensioner
och i synnerhet problembilden med de låga räntorna för denna del av
tjänstepensionsmarknaden.
En mindre gruppering inom tjänstepensionsnämnden, Aktuariellt kompetensforum för
pensionsvärdering, har träffats en gång under året och diskuterat de viktigaste antagandena
inom IAS19 mer ingående.
Vidare har medlemmar från nämnden deltagit i föreningens svar på "Finansinspektionens
remiss av nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet".
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Utskottet för Nätverkande (UN)
Utskottet för Nätverkandes främsta uppgifter är att informera studenter om
aktuarieprofessionen och Aktuarieföreningen, möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan seniora
och unga aktuarier/studenter, ordna informella sammankomster samt bistå
Aktuarieföreningens representanter i deras utbildningsverksamhet inom ramen för
Aktuarieprogrammet på Stockholms Universitet. Vidare skall utskottet stödja föreningens
representant i internationella organ inom grupperingar för unga aktuarier samt samarbeta
med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen.
Utskottet har under året bestått av
• Jesper Okko-Olausson (ordförande)
• Pontus Waltré
• Antje Prabel (sekreterare, pausat engagemang sedan maj)
• Hanna Magnusson
• Jan Mikael Yousif (pausat engagemang sedan 2018)
• Sanna Kronman (sekreterare, invald under året)
• Agil Salamov (invald under året)
• Dounia Bedja (invald under året)
• Paweena Coam Junsrisuk (invald under året)
Utskottet för Nätverkande har under verksamhetsåret träffats sex gångar och har bland
annat:
• deltagit på arbetsmarknadsdag ”Matematiken i arbetslivet” på SU i februari
• anordnat lunchseminarium på SU för studenter (SU och KTH) under hösten 2019
• hållit presentation vid KTH
• planerat informationsseminarium för utländska akademiker
• anordnat en AW under hösten 2019
• anordnat bouleturnering med efterföljande AW i augusti 2019
• anordnat AW i samband med alla medlemsmöten under 2019
• genomgått nyrekrytering av utskottsmedlemmar
Ny studentrepresentant (David Musazai) i utskottet har rekryterats men inte hunnit
tillträda vid skrivande stund.
• underhållit Facebookgrupp ”Aktuarieföreningens utskott för nätverkande
informerar” och annonserad kommande events
• diskuterat utskottets uppgifter, ansvar och roller
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Aktuariepriset
Återförsäkringsbolaget SCOR Sweden Re har sedan 2014 delat ut ett pris om 25 000 kr till
årets bästa diplomarbete. Med diplomarbete avses det självständigt utförda arbete som
skickas in som en del av ansökan om diplomerat medlemskap i Aktuarieföreningen.
Pristagaren väljs av en priskommitté utsedd av Aktuarieföreningens styrelse.
Priset ger också Aktuarieföreningen möjlighet att framhäva kvalitén på de diplomarbeten
som skickas in till föreningen och samtidigt öka fokus på det diplomerade medlemskapet
och dess högt ställda internationella krav.
Vinnare 2019 blev Maryna Lundgren, anställd vid Finansinspektionen.
Priskommittén utför sitt arbete oberoende av styrelsen och har under 2019 bestått av Erik
Hevreng, Gunnar Andersson och Harald Nöjd.
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Internationella arbetsgrupper
Följande medlemmar har representerat Sverige i nedanstående internationella
organisationer:
International Actuarial Association (IAA)

Council Delegate
Alternative
Advice and Assistance
Education
Enterprise and Financial Risk
General Insurance
Health
Insurance Accounting
Insurance Regulation
Membership
Pensions and Employee Benefits
Professionalism
Social Security

Alexander Dollhopf
Malcolm Campbell
Malcolm Campbell
Alexander Dollhopf
Malcolm Campbell
-

Actuarial Association of Europe (AAE)

General Assembly
Delegate
Alternative
Insurance
Education
Pensions
Professionalism
Risk Management

Malcolm Campbell
Elinore Gustafsson
Anders Munk
Simon Kristoferson

Anm: Inom IAA har några medlemmar listats som ”interested persons” med anknytning till
olika kommittéer.
Chartered/Certified Enterprise Risk
Actuary/Analyst Global Association
(CERA)
CERA Global Board

Malcolm Campbell

CERA Review Panel

Malcolm Campbell
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Ekonomi
Vi hänvisar till SAf:s Årsbokslut för kalenderår 2019, nästa punkt på dagordningen.
Tack!
Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till vår verksamhet under året
genom ert arbete i utskott och arbetsgrupper.
Stockholm 2020-03-09

Marcus Granstedt

David Bergstrand

Tanya Boyd

Alexander Eriksson

Elinore Gustafsson

Andreas Hulusjö

Maria Liljedahl

Magnus Weiderling

16

