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Scandic Star, Lund Plats 

 

Fredrik Torberger, Rikard Eliasson, Amalia Ideborg, Karin Wester, 

Caroline Ringnér, Erik Sjömålen, Linn Ternefors (adjungerad GS)(ej §13), 

Lina Kurtilla (adjungerad bGS) (del av mötet), Emil Löwengren (ej §1-§7, 

§18) Tove Nilsson (ej §1-§7, §18). 

 

 

Närvarande 

 

Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1  

Öppnande 

 

 

BESLÖT 

att godkänna föredragningslistan. 

 

§ 2  

Föredragnings

-lista 

 

BESLÖT  

att välja Erik Sjömålen till sekreterare på mötet 

 

§ 3 
Val av 

sekreterare 

 

BESLÖT  

att välja Karin Wester till justeringsperson på mötet 

 

§ 4  

Val av 

justerare 

 

BESLÖT 

att välja Fredrik till referatperson. 

 

§ 5 

Val av 

referatperson 

 

Hänt sen sist: Utmanarna har genomfört sitt Ting med över 80 deltagare. 

UNF vill att NSF ska vara med på Julkursen de genomför varje år, frågan 

ligger på LÄRs bord. 

 

BESLÖT 

att godkänna föregående protokoll 

 

§ 6 

Föregående 

protokoll 

 

Årsredovisningen för NSF 2016 har godkänts av revisorerna. Styrelsen 

noterar att medlemssiffror bör föras in i förvaltningsberättelsen.  

 

BESLÖT 

att könsfördelningen av personal står kvar. 

 

att lyfta in medlemssiffror med könsfördelning med tillbakablick. 

 

att lyfta in medelåldern och varje ledamots ålder samt 

könsfördelningen av styrelsen. 

 

§ 7 

Beslut om 

NSF:s 

årsredovisning 

Bilaga 1: 

Årsredovisnin

g 2016 
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att godkänna årsredovisningen för 2016 med ovan nämnda 

 ändringar. 

 

Ekonomi 

a) Rapport från kassören 

Resultatet för 2016 blev markant bättre än budgeterat. Istället för  

-5,4 mkr blev resultatet enbart -1,6 mkr. Ca 1,5 mkr kan förklaras 

av mindre personalkostnader än beräknat. Årets ekonomi ser positiv 

ut. 

b) Beslut om fondansökningar 

Då Dan Winthers fond till stor del utgörs av aktier i Ericsson har 

ingen avkastning skett. Rikard redovisade förslag till utbetalningar 

från fonderna enligt bilaga 4. 

BESLÖT 

att notera kassörens rapport av det ekonomiska läget. 

 

att godkänna utbetalning på totalt 31500 kr från Dan Winthers 

 Minnesfond enligt bilaga samt att kansliet meddelar sökande om 

 beslutet. 

 

att godkänna utbetalning på totalt 31500 kr från Nykterhetsrörelsens 

 Scoutförbunds Minnesfond enligt bilaga samt att kansliet meddelar 

 sökande om beslutet. 

 

§ 8 

Ekonomi 

Bilaga 4: 

Fond-

ansökningar 

På grund av tidsbrist bordläggs frågan. 

 

BESLÖT 

att frågan om nuläget gällande arbetsplanen bordläggs och de som har 

 ansvarsuppgifter påminns via telefon.  

 

§ 9 

Läget med 

arbetsplan och 

strategi 

RScK har valt att lägga ner då de inte lyckas få intresse från medlemmarna 

att engagera sig i kommittén. IK är trötta efter Umugenzi-projektet. LÄRs 

bemanning är på väg ner. INFO har osäker framtid med antalet ideella. 

KUL är stabil i sin struktur. UScK är på frammarsch. Tinget är nästa gång i 

Jonsered. Utmanarna kommer inte arrangera ett eget midsommarfirande på 

Kungshol, dock så kommer fortfarande reseutjämningen kvarstå då det är 

ett tidigare FM-beslut. 

 

BESLÖT 

att bekräfta nedläggningen av RScK och att förbundet meddelas via en 

 artikel med intervju att RScK är nedlagt. 

 

att Amalia får i uppdrag att kontakta f.d. RScK för att 

 kommunikatörerna  ska kunna skapa artikeln. 

 

§ 10 

Förbundets 

kommittéer  
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att notera rapporten från FS representanter på Tinget. 

 

Av 96 kårer så är det 31 kårer som har aktiv verksamhet i alla 

åldersgrupper (dvs verksamhet för minst 5 medlemmar per åldersgrupp). 

  

Caroline föredrog kort från Skånes distriktsårsmöte, vilket hade en positiv 

stämning. 

 

En kår i förbundet följer ej NSF:s värdegrund angående nykterheten. 

Styrelsen diskuterade tillvägagångssätt. Den nya värdegrundspolicyn, hur 

efterlevs den nu 1,5 år efter dess införande? FS behöver skaffa sig en bild 

av läget. En diskussion med kår-distriktsordföranden var tänkt till 

ordförandesamlingen som nu istället genomförs i höst. I det aktuella fallet 

föreslog FS tre möjliga vägar framåt.  

. 
1. Kåren kan ej fortsätta vara NSF-kår, med uteslutning snarast. 

2. Delad kår där viss del är NSF och viss del Scouterna. 

3. Ultimatum, efter viss tid ska kårens ledare vara nyktra. 

BESLÖT 

att uppdra åt biträdande GS Lina Kurttila att tillse att kåren får så 

 mycket stöd som möjligt för att den ska kunna fortsätta kvarstå i 

 NSF och återkomma till FS om den vägen visar sig vara stängd 

 

§ 11 

Kårer och 

distrikt 

Anläggningsstiftelserna 

a) Kort lägesrapport 

Ransberg saknar två ledamöter, Storvallen saknar en kassör och en 

ordförande, men snart möjligt fler. Kungshol har tappat ledamot. 

 

Kungshols arbetshelg kommer locka ca 35 deltagare. Ransbergs vårfest 

samlar ca 35 deltagare. Carl Berggren var på Tinget för att informera om 

anläggningarna. Hur får vi hållbara stiftelser är den stora frågan. Storvallen 

gick bra under förra året. 

 

b) Beslut om årsredovisningar och ansvarsfrihet. 

 

c) Val av ny stiftelsekontaktperson 

 

BESLÖT 

att beslut om årsredovisningar och ansvarsfrihet bordläggs tills de har 

 kommit in från samtliga stiftelser.  

 

§ 12 

Anläggnings-

stiftelserna 
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FS gick igenom NSF policys och jämförde dem med Scouternas. Eftersom 

delar av Scouternas policydokument också gäller kårerna i NSF har 

styrelsen undersökt om det finns skrivelser som båda organisationerna har 

och som det därmed är onödigt att NSF reglerar. Styrelsen har också 

diskuterat vilka bestämmelser som är policys och vad som kan anses vara 

riktlinjer Syftet är att skapa ordning bland floran av policys och riktlinjer 

och en tydlighet för kårer och medlemmar vad som gäller. 

 

BESLÖT 

att Avanmälningspolicyn görs om till Riktlinjer för avanmälning inom 

 NSF. 

 

att Riktlinjer för avanmälning inom  NSF ändras till att vid avanmälan 

 fyra veckor innan eller senare betalas 25% av deltagaravgiften och 

 vid avanmälan två veckor innan eller senare betalas 100% av 

 deltagaravgiften. 

 

att policy för representation på FM görs om till riktlinjer för 

 representation på FM. 

 

att Riktlinje för representation på FM ska vidareutvecklas till att även 

 inkludera representation på övriga nationella arrangemang i 

 rörelserna. 

 

att Policy för värdegrundsarbete i NSF står kvar som policy. 

 

att Resepolicy för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund görs om till 

 Riktlinjer för resor i NSF och kansliet får i uppdrag att kontrollera 

 vilka motsättningar det finns mellan NSF och Scouterna. 

 

att ändringar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syn på alkohol 

 – I samhället, verksamheten och scoutrörelsen görs efter förd 

 diskussion. 

 

att Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syn på alkohol – I samhället, 

 verksamheten och scoutrörelsen inlemmas i policyn för 

 värdegrundsarbete i NSF. 

 

att Policy för värdegrundsarbete i NSF skrivs om i inledningen så att 

 Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syn på alkohol – I samhället, 

 verksamheten och scoutrörelsen omnämns och upplevs som en dela 

 av policy för värdegrundsarbete i NSF. 

 

att Riktlinjer för sociala medier fortsätter vara riktlinjer och att 

 redaktionell ändring görs där kontaktpersonernas ersätts med 

 kommunikatörerna. 

 

§ 13 

Policy-

utveckling 
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att lägga till kommentarer om att vårdnadshavare ska tillfrågas vid 

 användandet av bilder på deltagaren i sociala medier i Riktlinjer för 

 sociala medier. 

 

att uppvaktningspolicy för förtroendevalda görs om till riktlinjer för 

 uppvaktning av förtroendevalda. 

 

att bordlägga frågan angående hur riktlinjer för uppvaktningspolicy för 

 förtroendevalda är utformad. 

 

att Tobakspolicy för IOGT-NTO-rörelsen kvarstår som policy. 

 

att Tillgänglighetspolicyn skickas tillbaka till kansliet för att omarbetas 

 till riktlinjer om tillgänglighet. 

 

att NSF använder ordet funktionsvariation i sina dokument. 

 

att Fredrik tillsammans med kansliet uppdaterar dokumenten efter förd 

 diskussion. 

 

Insamlingsarbetet: Går trögt. Ska vi fortsätta måste vi motivera det tydligt 

för NSF. 

Vit jul: Personalresurserna på IOGT är i nuläget dålig då kampanjledaren 

gått vidare. Vi behöver bli bättre på att rapportera in våra 

aktiviteter. 

Kongresser: Sker i sommar. 

INRIF: Diskussion inom INRIF pågår om jävsregler. 

Junis: Byter GS och har genomfört organisationsförändringar med syfte att 

få ut mer personal i landet. 

UNF: Upplever ett stort tapp av medlemmar, vilket lett till att de håller på 

att omorganisera sig. Får ny GS i form av Samuel Somo 

IOGT-NTO: Arbetar med att utveckla sig. Ser att IOGT-NTO måste bli en 

starkare röst i debatten om marijuana. 

Julkursen:  Ett samarbete med UNF hanteras av LÄR, med sikte på att få 

med NSFare i år som sedan kan bli kursledare nästa år. 

 

BESLÖT 

att kansliet förmedlar till INRIF att vi behöver hjälp inför FM att svara 

 på frågor om insamlingsarbetet, lotteriutredningen och prognos från 

 miljonlotteriet. 

 

§ 14 

IOGT-NTO-

rörelsen och 

INRIF 

Fredrik och Linn har stämt av avtalet med Scouterna och ansåg att ingen 

förändring behövde göras. Samarbetet och avstämningen med Scouterna 

upplevs fungera bra. Utöver det diskuterades scoutings utmaningar idag. 

Förslag om att NSF har möjlighet att nyttja Scouternas medlemsförsäkring 

fördes.  

 

§ 15 

Samverkan 

med Scouterna 
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BESLÖT 

att notera rapporten från Fredrik och Linn. 

Tidsplan: 

24 april får BU FS förslag. 

7 maj BUs yttrande klart. 

19 maj handlingar på hemsidan. 

27 maj ombudsfullmakter senast in. 

25 maj Vote IT öppnar. 

1 juni sista anmälningsdagen. 

 

BESLÖT 

att Erik och Amalia är ansvarig för genomföra ombudsskola på FM. 

 

att Amalia, Karin, Emil och Linn genomför arbetet med arbetsplan för 

 2018-2019. 

att Erik och Fredrik skriver färdig FS förslag om tid, plats och 

 mötesformer för FM…,  Förbundsavgifter, aktivitetsstöd, 

 rekryteringsbidrag, policy för värdegrundsarbete i NSF och delat 

 ledarskap. 

 

att Rikard skriver färdigt förslaget om stadgeändring om fastighets 

 tillhörande då scoutkår lämnar NSF. 

 

att FS förslag och arbetsplanens ”final draft” ska beslutas 29 april och 

 vara klara till kvällen 27 april. 

 

§ 16 

Inför 

förbundsmötet 

 Workshop för att skapa en arbetsplan genomfördes utifrån de budgetposter 

kommittéerna inkommit med.  Scoutshop kostar NSF idag ca 58´000 kr om 

året, medan försäljningen av NSF profilprodukter är mycket begränsad, 

flera olika förlag diskuterades vidare om förändring av vår del. 

 

BESLÖT 

att tillfråga LÄR om de under Programarbete NSF kan ta fram 

 program-mtrl om värdegrundsarbetet. 

 

att föreslå FM att genomföra Blå Gryning 2018 om det finns en grupp 

 om tre personer som utgör LÄKO vid FM 2017. 

 

att om Behålla-projektet genomförs blir Blå Gryning en del av det. 

 

att LÄR behöver inkomma med budget och värdegrundskoppling för 

 ledarresa Europa för att kunna genomföras 2018. 

 

att FS är principiellt för ett samarbete med UNF inför Vit jul-kursen. 

§ 17 

FS förslag till 

FM 
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att KUL får i uppdrag att försöka göra en normkritisk kurs för tjejer 

 och en för killar utifrån det koncept de har idéer om. 

 

att Ideellt inifrån och ut-bidrag till kursen Ditt personliga ledarskap 

 täcks av LÄRs övriga bidrag till ramverkskurserna (Ledarskapsön). 

 

att kansliet skriver ett förslag till FM om att avveckla NSF del i 

 Scoutshop med adekvata motiveringar utifrån förd diskussion. 

 

att FS är för att IK genomför volontärprogram inom EVS om IK kan 

 samordna det med personalen. 

 

att deltagare på WSJ USA som deltar i IKs regi för att genomföra 

 program ska subjourneras med max 25 % av kostnaden. 

 

att kommittéernas förslag till arbetsplanen antas som FS förslag till 

 arbetsplan 2018-2019 med de föreslagna ändringarna. 

 

att bordlägga frågan om stiftelsernas bidrag till telefonmöte då alla 

 stiftelser ej inkommit med äskningar. 

 

att  bordlägga frågan om stadgeändringar ang fastighets tillhörande då 

 kår lämnar NSF. 

 

Det har inkommit två motioner i tid till FS och två för sent. Se bilaga 2. 

Motion 1: Rekrytering 

Motion 2: Förbundsläger 2020 

Motion 3: Logga IOGT-NTO-rörelsen 

Motion 4: Uppdatering av Trygga Möten för att inkludera HBTQAI+ 

personer. 

 

För att inte få en kultur där motionstider och andra deadlines inte 

respekteras vilket försvårar beredningen måste vi hålla på de tider som är 

satta. Därför bör inte motioner som kommit in för sent behandlas.  

 

BESLÖT 

att för sent inkomna motioner kommer ej behandlas under FM 2017. 

 

att de som inkommit för sent med motionerna informeras om varför. 

 

att föreslå FM att bifalla motion 1. 

 

att föreslå FM att bifalla att-sats 1,2 och 4 i motion 2. 

 

att godkänna de svar som skrivits till motioner och motionärer. Se 

 bilaga 3. 

§ 18 

FS respons på 

inkomna 

motioner 

 

Bilaga 2: 

Motioner 2017 

 

Bilaga 3: FS 

svar på 

inkomna 

motioner 
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BESLÖT 

att beslut om förbundsbudget tas 29 april. 

§ 19 

FS förslag till 

förbunds-

budget 

Linn föredrog GS kvartalsrapport muntligt. I dagsläget har vi en 

sjukskriven och tre föräldralediga i personalen.  

Revisorerna har kommenterat att vid byte av nödvändiga it-system behöver 

ideella involveras i referensgrupper och inte lanseras utan att alla 

nödvändiga funktioner är i drift.  

Nya datalagringsdirektivet GDPR kommer påverka oss.  

En enkät om vilket datum som är bäst för ordförandesamling har gått ut 

och resulterat att 28 okt är bästa datum för en träff i år.  

Svårt att engagera ideella i referensgrupper för det rörelsegemensamma 

insamlingsprojektet.  

Vi kommer börja använda NSF-scout som begrepp istället för Nykter Scout 

då det inte satt sig och att begreppsförvirring råder.  

IK har utökats med Johanna Larsson dock har de svårt att involvera ideella 

för att lösa alla projekt. I LÄR är arbetet just nu tungt.  

 

BESLÖT 

att notera GS rapport. 

 

§ 20 

Kvartals-

rapport från 

GS 

 

BESLÖT 

att nästa möte hålls via telefon 29 april kl 09.00. 
 

§ 21 

Nästa möte  

 

 

 

§ 22 

Övriga frågor 

 

Karin avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 

§ 23  

Mötets 

avslutande 

Erik Sjömålen Karin Wester

Fredrik Torberger

October 1, 2017

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 27b33fab8ad3e271f4f4012ee932948fb05563a64c0d53ea64503774bb67be3789d31d9352a3ab2f63af52f5ef0066c389bf5aa86b5fe7b9ef876bff872294cb



Signaturcertifikat

Dokumentets namn: 

FS02-17 Protokoll GetAccept
Signerande parter: 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (802006-1001)
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (802006-1001)

Unikt dokument-id: 

21a420be-29a0-4c19-b7e7-93ee7cb9

Dokumentets fingeravtryck: 

27b33fab8ad3e271f4f4012ee932948fb05563a64c0d53ea64503774bb67be378

9d31d9352a3ab2f63af52f5ef0066c389bf5aa86b5fe7b9ef876bff872294cb

Undertecknare

Fredrik Torberger

Consultant and Future Strategist

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (802006-1001)

E-post: fredrik.torberger@gmail.com 

Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 95.199.17.42

IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

Betrodd tidsstämpel:

2017-09-28 16:56:40 UTC

KW

Karin Wester

justerare

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (802006-1001)

E-post: karin.wester@nsf.scout.se 

Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 87.241.98.215

IP Plats: Gothenburg (Gamlestaden), Västra Götaland, Sweden

Betrodd tidsstämpel:

2017-09-28 16:29:39 UTC

ES

Erik Sjömålen

sekreterare

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (802006-1001)

E-post: erik.hansen@nsf.scout.se 

Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 217.214.152.198

IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

Betrodd tidsstämpel:

2017-10-01 08:50:50 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter: 

2017-10-01 08:50:50 UTC

Sida 1 /  3

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.

Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.



Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel Aktivitet med insamlade uppgifter

2017-10-01 08:50:50 UTC Dokumentet signerades av Erik Sjömålen  (erik.hansen@nsf.scout.se)

Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 217.214.152.198 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

2017-10-01 08:50:48 UTC Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Erik Sjömålen 

(erik.hansen@nsf.scout.se)

Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 217.214.152.198 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

2017-10-01 08:50:35 UTC Dokumentet lästes igenom av Erik Sjömålen  (erik.hansen@nsf.scout.se)

Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 217.214.152.198 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

2017-10-01 08:49:26 UTC Dokumentet öppnades av Erik Sjömålen  (erik.hansen@nsf.scout.se)

Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 217.214.152.198 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

2017-09-28 16:56:40 UTC Dokumentet signerades av Fredrik Torberger  (fredrik.torberger@gmail.com)

Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 95.199.17.42 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2017-09-28 16:56:37 UTC Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Fredrik Torberger 

(fredrik.torberger@gmail.com)

Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 95.199.17.42 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2017-09-28 16:56:19 UTC Dokumentet lästes igenom av Fredrik Torberger  (fredrik.torberger@gmail.com)

Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 95.199.17.42 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2017-09-28 16:55:57 UTC Dokumentet öppnades av Fredrik Torberger  (fredrik.torberger@gmail.com)

Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 95.199.17.42 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2017-09-28 16:29:39 UTC Dokumentet signerades av Karin Wester  (karin.wester@nsf.scout.se)

Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 87.241.98.215 - IP Plats: Gothenburg (Gamlestaden), Västra Götaland,

Sweden

2017-09-28 16:29:28 UTC Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Karin Wester 

(karin.wester@nsf.scout.se)

Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 87.241.98.215 - IP Plats: Gothenburg (Gamlestaden), Västra Götaland,

Sweden

2017-09-28 16:26:30 UTC Dokumentet lästes igenom av Karin Wester  (karin.wester@nsf.scout.se)

Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 87.241.98.215 - IP Plats: Gothenburg (Gamlestaden), Västra Götaland,

Sweden

2017-09-28 16:25:48 UTC Dokumentet öppnades av Karin Wester  (karin.wester@nsf.scout.se)

Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 87.241.98.215 - IP Plats: Gothenburg (Gamlestaden), Västra Götaland,

Sweden

2017-09-28 16:02:48 UTC Dokumentet skickades till Karin Wester  (karin.wester@nsf.scout.se)

Enhet: Chrome 61.0 on Windows 7   (dator) 

IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

Sida 2 /  3

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.

Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.



2017-09-28 16:02:48 UTC Dokumentet skickades till Fredrik Torberger  (fredrik.torberger@gmail.com)

Enhet: Chrome 61.0 on Windows 7   (dator) 

IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2017-09-28 16:02:47 UTC Dokumentet skickades till Erik Sjömålen  (erik.hansen@nsf.scout.se)

Enhet: Chrome 61.0 on Windows 7   (dator) 

IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2017-09-28 16:02:43 UTC Dokumentet förseglades av Anneli G Simu  (anneli.simu@nsf.scout.se)

Enhet: Chrome 61.0 on Windows 7   (dator) 

IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2017-09-28 15:58:55 UTC Dokumentet skapades av Anneli G Simu  (anneli.simu@nsf.scout.se)

Enhet: Chrome 61.0 on Windows 7   (dator) 

IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sida 3 /  3

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.

Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.


