
 

REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till föreningsstämman i Stockholms Basketdistriktsförbund 
Org.nr. 802004-6010 
 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholms 
Basketdistriktsförbund för år 2020-01-01—2020-12-31.   
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat  för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 
 
Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
 
Styrelsens ansvar  

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 
 
Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 
 

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Stockholms 
Basketdistriktsförbund för år 2020-01-01—2020-12-31. 
 
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 
 
Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 
 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.  
 
 

Stockholm 2021 
 
 
 
 

Marcus Jönsson Vallas 
Auktoriserad revisor 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

MARCUS JÖNSSON VALLAS
Undertecknare
Serienummer: 19900522xxxx
IP: 185.40.xxx.xxx
2021-02-22 12:21:09Z
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         XPGuPrpddHNQz/GGPjsFE4Rpv+grc4nyltn16d/dv74=     lTJDIWy6+CDtQpW8zqLHTCPsfnE+1kSRmYmPA5pEUo0= ECvs8VmytyshYgsaqq4KPu5fhSsta0+sTDjv0TBzuvN37T35pPH6G46lGGT7d+hOFi8cIXq9VdLXNrXwQdCQJyhtfwjSCQlQ7s7J6tOFCZHigDHGRkjtgIyPVHaxjVRH956gvCN1u+jVToyoCv4SeIG2jjqJYtg19vyWEK8nZxJ/gtTiiAA9g+AcC2f/RV9nXYgZhsPloAGev3ceqjQ+L73qEIJtlt5mVQPZH/jCiBrDv62jfEisBcvs5I9+XlUzViu2JCAAsGa2/DpCtjzWg9vgYjLo2KL83cHD2LdnAm7X1tvmjuBfh8B1n+KWvVPdG3h4lbBKQx2MaYSPWVPXgg==   MIIFZzCCA0+gAwIBAgIIVWa5Q8KD6qYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbjELMAkGA1UEBhMCU0UxHjAcBgNVBAoMFU5vcmRlYSBCYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDA2MDEyMDEqMCgGA1UEAwwhTm9yZGVhIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTE5MTAyMTIyMDAwMFoXDTIxMTAyMTIxNTk1OVowgdAxCzAJBgNVBAYTAlNFMR4wHAYDVQQKDBVOb3JkZWEgQmFuayBBQiAocHVibCkxGDAWBgNVBAQMD0rDlk5TU09OIFZBTExBUzEPMA0GA1UEKgwGTUFSQ1VTMRUwEwYDVQQFEwwxOTkwMDUyMjExMzExPjA8BgNVBCkMNSgxOTEwMjIgMDYuNTApIE1BUkNVUyBKw5ZOU1NPTiBWQUxMQVMgLSBNb2JpbHQgQmFua0lEMR8wHQYDVQQDDBZNQVJDVVMgSsOWTlNTT04gVkFMTEFTMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA7PD/JWawEm9le6yCo7Nt2OXFi1MQve97XhQQblyipG/qEZ+KulY7UdX5ITGRU7kuj/fy3Jfi9NVOjVGXwScm3mf0Bf24H1JS9ePulEnfrxgmFvwsbBB8kbwPMNpB8wdiD8W9xpk2Y9VaweZSK6owQr13zgSFdb5TBlVC4w6G1G5bmxcYyJyKMczyws4BSQ6vsWAzKeTvRHXbqyx4Gtx1Tuj7rmWg7kakhpBCH5HhcYyriR9G+biLY2YgaVXNLvgnNEHmDTr2X2GctUP6MwebE0feJfH774vrvwSmF0ZeK8rdRckNknUMAuwZ1uNilXvGZdFjLeTw6EW0dtqlwOCsZQIDAQABo4GlMIGiMDsGCCsGAQUFBwEBBC8wLTArBggrBgEFBQcwAYYfaHR0cDovL29jc3AucmV2b2NhdGlvbnN0YXR1cy5zZTATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BBTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwHwYDVR0jBBgwFoAUzmhTu8Yz7oJv1IW7Z5/x8pkRZGcwHQYDVR0OBBYEFKjzhmrx/9t0cvwOWilqwUF9sZRbMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBUtfkGgKr1HRHaJVbybZPNNs6gv8wdL/6XhVuwrrLNiD/X4URrAnph6a8uRL7vPzznL0VEu+1fDG8aB3NSJLV/wDuWrEBHGrQepNT2F1IlGNGjIXcTU2mbuxLCKKKcLMEb9RuUAd3/2ffGQL+vKszsmRGiUCovgdZdodGWxUOrUCWqPSPdaKzMe70Yi72znE8i0nnGRgC1Kg/2ex8VVXRqXy0zweJgh+EqKyeSJ0hj/gj//AB9uq0QpjCL/l8SQ8sypOKHn56J715xJ0GH7zlLDsDzC17AxOX51iexBbHltqK+MkKG3/1nThSrANeRyCcwSTJWBdNsjgNyrFYycvmvLGCBlXtHNhoayukJgGBg3FnPHZhOpI8pl0aH4YRkalFUpskTqvD8tBoiggsXObsG1Hu8XU+5lRAZ6GZ/jx7ggmOrbxCuYzNX61b1SMzcWYM7RpGYMQcbHe9Sw9Z2MZlVlOnHKq9t1a3SNmZGv9xeJOMDRuFHxLlKWuPvy1wzKEbkwYDl6nl0WG162jT3HjEE4L2jhbhsVfqzLSFq4CDapqI/nI/6/ogSUfM8904MvlUwMpE0lduA4Kcx5xmqGOQ8R+mvCtU9UVRwniZ488tUZOJ3/NCQ3hEH2mOPuGLm04Eotfiod7STyLqvsKlFhqobCqa5Dz3iWrBXx7SVX5+8Vw== MIIFzDCCA7SgAwIBAgIIQyL3Xo9aOu4wDQYJKoZIhvcNAQENBQAwZDELMAkGA1UEBhMCU0UxHjAcBgNVBAoMFU5vcmRlYSBCYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDA2MDEyMDEgMB4GA1UEAwwXTm9yZGVhIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMTIwMzE1MTMyMzM0WhcNMzQxMjAxMTMyMzM0WjBuMQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMSowKAYDVQQDDCFOb3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDNBJx4s8hsedqCZsXZF93ZcG1ZMSSk32avi9AW/1Oxj2grqupaAu0UF8iItsSBC2xjudfBwbO1wrH+5LPHdqgcapWPGLi4SNz+72DLQNFdgpX0ecXycX6Eb+UvGMcdN/WeCONuTdPEI4pPCcSEvc6GPLdrW8WlM8SrbknrBq7gBTCVFrRP/zUJGOeku2mn8ZnRbADO9UEX9M5if3FkTLKLxzM3a8UtoZPDdJmO4GiVTFJbV2njrCwUl57u3dq9P1rmz0ky5DZgDeVcLHOf2vHzLUVwpK/QNmcFj32fJe5MvMRUz2xb/4WYOKLZtzCd5EkHpBp4OFREyjxwU7tWeRH76mYuRWVa2kqV53IeuteoW22E3Rfrm9JEQsbxJAeNr9k2yExjs2V3LNK8Pa+aegCqZLefJzCXLI0MriMtkugxSYNPMMbcIvALKQR2qs5U2jbo5EALta/uPSWKqtpdpBA58hzqq/X8OOtkLJFycEDjYIgmkTDQYg3rMrjazafVSynYQycUQhqffPxRxi2y+zknPEju9dOUaumLDrc74/SyPoCHRsotY4fS6qvgciWmoXE/NbAjlD8IFrvINokH+YgkN7Su23dVyzu3/zMmibmWXICIXk5P1eDIuFdyfh45a+PpcVgwaS+LehB3V6A7CGZeRfMRvspRMjh/nKVOMfsw+QIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUzmhTu8Yz7oJv1IW7Z5/x8pkRZGcwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBRmrYbIo6UkGjYcEIoK8d1SLMgcQjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BBTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBABOz20RKx+UXsTo7bW1oEmzdLd7+IKwo2SbrB7dJWIoI0YCnXHrT/haD5DcyLhYkQgGya0vJ94J+Rkneg4xSYTcroEsE5ZGxH+rT/ElT9ecr3+bJssTtFC54xzQye4reWCoIrMX0kfK1tBzwq0rUG4W+dTe1v7ffZLlhq4deVO2TKr/8CNpggo7MxUcpGTqbx8MBaX1hYbdOksHAEWXO5mS8rhcKffHGU0poWzDvdWf6wiAUFiA/pQrbh1eSqGdC85d3zIFAW6zlis3jS1VsTiHpFEbyt8pYSiNiVHDlJYnVguONn2U0LtfuRIvwl9klWNAnDzgAemfw9wSVQxmsQfUC0HuW08L0lD08XJDm+Fnfkqb+BJRVBP4YQtGUktB+oMhOEEuXPjq07QibUTookXLKP6k6jgP5c4/jyp33xjt1RTIy+YwHQJ3sSQa+w76ITTe/S6qJBu0/N3JPjUFWk5/s60L+2L2vahiO+TXspip0SQGKqCSKfqP+a2zCyuEDW7Um1zFRwEz46f8pFovN65EZQVoUUZiPuX5LGstCOtTcQUpwqgWIY3L8t2lrTH+CIpPraxNMm6xIXCBWxcc5rqRvBHRVDc6ygmutOtHAw8kzpr0zhUHQccIZ+BeeFO/GyRId2PxiuRMkFMEvtEC8lVVN4BPPLhGUMog9fJHmafYf MIIFwTCCA6mgAwIBAgIIA1l+RpqE6iowDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjAzMTUxMjI4NTlaFw0zNDEyMzExMjI4NTlaMGQxCzAJBgNVBAYTAlNFMR4wHAYDVQQKDBVOb3JkZWEgQmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwNjAxMjAxIDAeBgNVBAMMF05vcmRlYSBDQSB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA5fFx+t696yL15qeO+opbdf1XGqQFPhFyVZB1Rjd3nbg1U5+Wz2aWc1ugf+fqq4UqLFLj8c/wuzaYE50HSLZolNaNFwoAA5wx9GVjfESbt5s2OoY0BaCdGSbyuVCPl+8go2Yv1Dx+AdAVDATcElGc4cUHqCoFxDw3BBZDpFJ5LDcof4sZRcOmZ3g8p6YuZ03vPgctQvlcMRD6/FLBvhzTcU0LambiaMNP+UnB0Ymq12cMCpeheD4XSscp4+fN9URn3adEUGzJbLIjve023zAHX7B7kMhIYSOyC2MaB2Vgq0J/nWqie7+Bno26MS1/YUKICov+6QY3xhubPyKKnZ7MlZTL1WxfA4d3PIGOWtmJt92KOLBCbwdXckcqnTER2Csk9XpsZNuzTz/YR0Zh5g3eQbYYEiBzM6qyfx1kzjDa6ZRe/wtwBABnnUrZmr8pl9V8FOPRWUS2v4jHq0IZTfNA+b5HFQ8ZnoA4BTXIElz6xRWLM7i/6Q2Xozz0RkZNTS1Vwcuo2lJQMd0tfn48rhWU3AwLE7aNH95ujU5fOuCJMhJAoMzEHw2vTcQtqBR58gTbwxrZbCQ5amOrX2mgETOZ63jaAHgCXO1+EytDk+A/QnxuiLb5JKncHr643ihN8RT9C9weeA+cAFRcgXkYHjsXfxDfapiC5uUrTzAyy2ZPg+8CAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFGathsijpSQaNhwQigrx3VIsyBxCMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUZ4q6supIHHr1O2g3J3IG65Fjy1MwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQBG+kPs8lfkYvh6HPuNQBSjqzWT0l/YyEw0K7KdWnQ06eeeWYKjaFTQ6cDIP0ucQq3R4czJ8QW/TBJFgI95RU1LV4Z+udbxxG15OjJObYIztt0DU4Erwyf2rDEJeE8HSxiud0fvYeZdqZQed21N/YdVRyR8SDpHCXPPomYxb1Vyfnzbn3AvB+YppXYQYAZdkFe9Fw5FVclv2Y9MD0DCFcNk0vfao7lBOZDEfCJWN66xvHtO+wLC6FjWvTn47ziq9gmy9ZeygZSDLaxkt4S3H6ijPsxL+dukup/JznTre2y8VHgPdVje7B8A/gbOEZYv5PIJaKSfc0dX7XWtupOy1H0/qIwP9PylpHf5cg4IgpqrZaZKSjlobWxiP9Q9RaiNJCTJZvIO4wVqA1tiGWIrtkLHxfXnuYoI4fax5TmJ79woDndsvSlz93FY0LWma/x6ZV79lxjbx82ILU4svllNZPT2/VcIP6NRfSp2aR1pYxBtszbU/ES8owD4znSoOvTX3L/rab3AZ8UBNY134RqizFsOQ8xIzmcm14ykylTfwtIMmNmeJNubGriFeeBxT3QbCxs0BafskEmHaDboQg7UgvD47dbIr134/+m5YNkVGgmF7GNivmlWIXwAis1XB9w1pmmztEzN7fqiYJnzvAP5akar9bqo4gVyrSNAwlrOkQTE0w==   RGVrbGFyYXRpb24gb2NoIHNhbXR5Y2tlCgpNZWQgbWluIHNpZ25hdHVyIGFjY2VwdGVyYXIgamFnIGlubmVow6VsbGV0IG9jaCBhbGxhIGRhdHVtIGkgZsO2bGphbmRlIGRva3VtZW50LCBpZGVudGlmaWVyYWRlIGdlbm9tIHRpbGxow7ZyYW5kZSBkb2t1bWVudG55Y2tsYXIgb2NoIGtyeXB0b2dyYWZpc2thIGhhc2h2w6RyZGVuLgoKSmFnIGFjY2VwdGVyYXIsIGF0dCBtaXR0IGZ1bGxzdMOkbmRpZ2EgbmFtbiwgbWluIGFrdHVlbGxhIElQLWFkcmVzcyBvY2ggbWl0dCBvZmZlbnRsaWdhIGNlcnRpZmlrYXQgc3BhcmFzIG9jaCBsYWdyYXMgZGlnaXRhbHQsIG1lZCDDpG5kYW3DpWxldCBhdHQgYmV2aXNhIHNpZ25hdHVyZW5zIMOka3RoZXQuCkluZm9ybWF0aW9uZW4ga29tbWVyIGF0dCBiYWthcyBpbiBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBzw6VsZWRlcyB2YXJhIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciB0aWxsZ8OlbmcgdGlsbCBkZXQgc2lnbmVyYWRlIG1hdGVyaWFsZXQuCgpWaWRhcmUsIG1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgYWNjZXB0ZXJhciBqYWcgRVVMQS1hdnRhbGV0IChFbmQgVXNlciBMaWNlbnNlIEFncmVlbWVudCkgaSBrcmFmdCB2aWQgYW52w6RuZG5pbmcgYXYgUGVubmVvIERpZ2l0YWwgU2lnbmF0dXItUGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCB1bmRlciBzaWduZXJpbmcKCgpSZXZpc2lvbnNiZXLDpHR0ZWxzZSBTdG9ja2hvbG1zIEJhc2tldGRpc3RyaWt0c2bDtnJidW5kIDIwMjAKCkphZyBzaWduZXJhciBkb2t1bWVudGV0ICJSZXZpc2lvbnNiZXLDpHR0ZWxzZSBTdG9ja2hvbG1zIEJhc2tldGRpc3RyaWt0c2bDtnJidW5kIDIwMjAiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtICBzb20gdW5kZXJ0ZWNrbmFyZQogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiA4ME9OMS1aNjVIOC1OMkU4Qi1NME1USC1QQUhIVi1TNUJVVwoKRGV0IGtyeXB0b2dyYWZpc2thIFNIQS0yNTYgaGFzaHbDpHJkZXQgZsO2ciBkb2t1bWVudGV0OiA5NTdlZjlmNWJlYjNiYTI3NWU4NGRhNTVmM2NhODUyZWY4MWMyYTAxOTI2OGU2YzJhZDY4Y2ZhYTExYjMzZmFiCg== eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiODIxNzcwNSIsImRvY3VtZW50X2RpZ2VzdHMiOiJbe1wia2V5XCI6XCI4ME9OMS1aNjVIOC1OMkU4Qi1NME1USC1QQUhIVi1TNUJVV1wiLFwiZGlnZXN0XCI6XCI5NTdlZjlmNWJlYjNiYTI3NWU4NGRhNTVmM2NhODUyZWY4MWMyYTAxOTI2OGU2YzJhZDY4Y2ZhYTExYjMzZmFiXCIsXCJhbGdvcml0aG1cIjpcInNoYS0yNTZcIn1dIn0=  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF 9oE1aJRRmHjN76xib9lbgxD9AdY= UGVubmVv  Signing Ny4yMS4w   SU9T MTQuNA== Jo1FlIyQx6M0m/OSEzqUXSBvph8= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHYwoBAKCCB1wwggdYBgkrBgEFBQcwAQEEggdJMIIHRTCCASShfTB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nGA8yMDIxMDIyMjEyMjEwNlowXDBaMEEwCQYFKw4DAhoFAAQUEQ+CGjW08iANzMN7+C4OpY7FvUcEFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnAghVZrlDwoPqpoAAGA8yMDIxMDIyMjEyMjEwNlqhAjAAoTQwMjAwBgkrBgEFBQcwAQIBAf8EIC8rSP8wY7Ye5CDdGXLfSMZOQqi2Kc+Edh6sm1bZGXRzMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB/FVnXeThkCbCe9zjVBKG7ifL8hnViXpwX/pS5kByVLjjmtyivLbcGeq32lbsgK7CdKcxFUnzG3DJ6GLZk+KsrN2XX+ulS+QcrHYmZ6inVul09WlSiye539J1Y1bAku9y+AiBFC4QpAxt8LqHmXpRF+LwrjUkMD1VyNU/mtp5o65Eg72jKO192I6dW59+KHR4vliDKpuOOejludzVHGBGITmfzGokl+wIvEM6WN8GiRkU8U7wtZwsWcEYc57u6hdEidmtkfQOWIwPD58i2N+X2zkm9nU7+rxlwgGrnpTLN4ONph+aEttBJwsjoVN0hejZXVXBiqW4qDq6Loe5A85DPoIIFBTCCBQEwggT9MIIC5aADAgECAghPENpbvV2zXjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMSowKAYDVQQDDCFOb3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjAxMTA4MjMwMDAwWhcNMjEwNTA5MjE1OTU5WjB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAo0RQoSi+9WY3/+S2UhNO8Fy1bxfPYeM566V+KUEWh0SCIJgbFqX/rBh3HNm1GMs9E+ZUgaKDFeDMV9gI8FOid1yG+yd1j4clK0c0CkujvFBaU1dEYk/peRckpsEINwta6n057G7UV5gJwV14+jSzniuUNu1zpXSBdrI4mTCRaLEYNAqjpy5nzyKN3WVaQY7zghlOTJmVoth0/cr+cY9b5uRZRoOvwNZrQE1si7+fp7yNrQZ+A8KyUP6b/9bNxg+5e4RYtzKCq7tf6h9Vg2BNKl/50tot83ltCPjG6wWDZrVGNRK3aMSxwjnGKsWZ5WWzZSkznLyLO/iI04rwGNa3iwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnMB0GA1UdDgQWBBS/3rd6HbovxDpKhyW1YCsofL6dTjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxEt2eaBrv2HEl7ld6MBC4VX/1nT6e+JNoBUFMgpnmbssZviy7nxOMEquM/rhNkUJcM5pfsYQZVTQjHOAIznb8W1vC/u9pFt9LY532D7fkA4tnAFUjomYrUw0+iI4r5mtQ4g7m/6sZVm4s6UfJlnLRoIe1eRlD3fmBEHWf9/oARJPsqSeRtcfgEjFem4X75XkGqzKWl/vCc1CvRnJCKAIUbqT8JiKFXD1p4R7nrXBmFX+HpkVnNXCh6nmiean+HRxCYs1u4tfjQMpcdkbBNEIZ9k5kLo93BbVpv3Z3Liw1g4VTPeZO6QV0VXx6iEMaf6zE5mgA7U6P6AgpolKDZO2A85oqVFcYf0MFprjiHHmTCQhjj6d7P+55gv2p35rOw3kzAogNzQXFsdQ+Vq65h0jXXb+aCfDLTYge6hD+zduWz4KveiEbFf1//nNx3VI4JVx5YupnMXwokBwDR+ZBFX7rmai0cpFyng8RvjhgJmf16j1YGkGj+6T5c2TsP0qFOLM68DTLpYALKrDobWtYI++uXN6N3RPhFcnoMrS/j8E3RsQAyji1zo7w93U8x713/JIFGoMkucbjFYLgD5LB8PvJhqotqCQyRLeE87/7NSNiPIqzVnOBvNqVKEkidFt06u8vZeWWZstz0bBrn6OqPk8UQ9LGnMoBxBQKfB1srLZpv8=    MIIJiAYJKoZIhvcNAQcCoIIJeTCCCXUCAQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwgeYGCyqGSIb3DQEJEAEEoIHWBIHTMIHQAgEBBgkrBgEEAaAyAR8wMTANBglghkgBZQMEAgEFAAQgSdH52QIzLJKQ4JFDDTum7BfDBC+Sw6EBo/3GNFx+pFACEAlLmBOoleetCrzjNbvT7swYDzIwMjEwMjIyMTIyMTA5WjADAgEBoGWkYzBhMTUwMwYDVQQDDCxHbG9iYWxzaWduIFRTQSBmb3IgQUFUTCBvbiBEU1MgLSBTSEEzODQgLSBHNTEbMBkGA1UECgwSR01PIEdsb2JhbFNpZ24gTHRkMQswCQYDVQQGEwJHQqCCBdQwggXQMIIDuKADAgECAgwWN64d5/DxVMeQ3qAwDQYJKoZIhvcNAQEMBQAwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNDAeFw0xOTEwMjQwMDAwMDBaFw0zMTAxMjEwMDAwMDBaMGExNTAzBgNVBAMMLEdsb2JhbHNpZ24gVFNBIGZvciBBQVRMIG9uIERTUyAtIFNIQTM4NCAtIEc1MRswGQYDVQQKDBJHTU8gR2xvYmFsU2lnbiBMdGQxCzAJBgNVBAYTAkdCMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiGU5JkJk/FZhkhRFMG5v33W9Z8miJhUbhsT/EohuMdJNjyib8zAIcGm6CIvjzsyRgRqVkBsV02SedyKxiw8ugDVoOh1HLOUQtj7U1eMBKkk7ANzgF6kB/jnvR3TQUCQ8ij3pzRYuTF4R2gJrGuGwOrqhgFeedfCCtvLJ45VGslfk3as8DTKrHAwbaWX8ypA6tbYhIHfEbmXoO+skOTJJIbLHFcAF294rhsiStHiE5cYhwGyv9AJBy14WfpeVxG//itzmm1UhPJDHO/mQx4XjHYQhjJzrsCHj8auPlZc2xaH6nykzxcSjP9Cly8Vpi4A7mqj4MwDgjdlcGx6aHz7PmQIDAQABo4IBkDCCAYwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMEwGA1UdIARFMEMwQQYJKwYBBAGgMgEfMDQwMgYIKwYBBQUHAgEWJmh0dHBzOi8vd3d3Lmdsb2JhbHNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcnkvMAkGA1UdEwQCMAAwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwgwPgYDVR0fBDcwNTAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9jYS9nc2FhdGxzaGEyZzQuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9zZWN1cmUuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vY2FjZXJ0L2dzYWF0bHNoYTJnNC5jcnQwNgYIKwYBBQUHMAGGKmh0dHA6Ly9vY3NwLmdsb2JhbHNpZ24uY29tL2NhL2dzYWF0bHNoYTJnNDAfBgNVHSMEGDAWgBSJ73Vxel9HG5cj3JBKy//AJjYI1TAdBgNVHQ4EFgQUTUd7PRZxipnjEu+LBr45tr3YTsowDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggIBADZyrBEWMI9YfGIh94iCV2o5e2/4NE4tyofIQd2sX8GUuHKCyvAWCnjinGj0nd6cBBYBqOjtewuM0mTMp5hc2lojgwvAF2mbFKrZ1UAReZ9X8B1mAatfB3Eri3g3H1P5/bKJg9+uU43egJMlwXR0vtdgrmBHXDHj7m+e//CO4rpFbrO6jXc2SCzqmiEVgsgujtT8+7bEdKOHzYCFweNF891wKZnQmSouj2hdkjp1FF0wdqeYWrFMRB0qXrBBsgr9lsDk9M1wgRMzKhcKks+TZg7shqXYHAdgY6Whou60Z2UBhugOvYhkmHeZDeV1wpQ8Y0MZFNpZilxntzVtt+mP/WiU9oIQcLbcAG+FKUsPwVhHAs5ZHWg0F+vscGTsVrfw28zhhEFQHQrwz3twgobUx+zGRBdcxpWnvX2ygcKcKNM6ddjOWf3cyWB/FfI9ky0paMCQ0/kVfuSqT1zowlLsMxLYyrcTwBRQFOt5BLfoBvd0InlCFnvjVkzUH1O6VGUpyve/CAqeBGeobEoCWZVMuAsBg4V2/CROfH6FaGckjfWpWzy5I4542dz1x8nm1CjSMfKun6EclJbnAASUNiek6jbX2VtA5iPBshBdzQnW9XHSm/9kShON4Pgl/CCep2RBLdCgC3NVnNeLZgNFBUuEOKaq9PCHdJ1MVqPZQy2+A882MYICnjCCApoCAQEwZzBXMQswCQYDVQQGEwJCRTEZMBcGA1UEChMQR2xvYmFsU2lnbiBudi1zYTEtMCsGA1UEAxMkR2xvYmFsU2lnbiBDQSBmb3IgQUFUTCAtIFNIQTM4NCAtIEc0AgwWN64d5/DxVMeQ3qAwCwYJYIZIAWUDBAIBoIIBCjAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDIyMjEyMjEwOVowLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIKzecJwYrZkmgAzi4+JmJbxfwMoiQ+ZdMbP83E89MYTcMIGcBgsqhkiG9w0BCRACDDGBjDCBiTCBhjCBgwQUF/g0YFw91Hy8g4uKsz6E2vHxwbUwazBbpFkwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNAIMFjeuHefw8VTHkN6gMA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIIBADGlrAy3mtMcvsO61JPNA1dJEjm7Z5EHyym9HGYSiwt/whghP/t8s7o5UT7R25+PioemasI58y5LrH//pYnMRkXSTqR++ylZpxChga/zeYV8llOccURtxENNkLJdRHYqVr1Ecu2KaTQH96Rdhn2mdgJTJDlMD8nLC3HicM5kC0xhNkA8BZGKe36l8n54qkoDZm8eU7lqmDFZCdoE2r8Y75+5bm0OtniLCuHM3pAPLNRBLcw0un5KrdI7ilOtrI6igMp29SrvAIRCHg2cQpRaBLv++6braldV8dhzGINLznn7o7LzmKE/GCfx3kCL2v/13L5xz9e4G7kpSoD8SN5K76c=


{"documentKey":"80ON1-Z65H8-N2E8B-M0MTH-PAHHV-S5BUW","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2021-02-22T12:21:09Z","subtype":null,"ip":"185.40.184.11","signatureLines":[{"role":"Undertecknare","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe898782b783e97.xml","validations":[],"signerSerial":"199005221131","type":"bankid_se","signerName":"MARCUS JÖNSSON VALLAS"}]}


 ========================= ======================= ================ =============================================================================================================== 
  Time                      Name                    IP               Activity                                                                                                       
 ========================= ======================= ================ =============================================================================================================== 
  2021-02-19 13:53:46 UTC   Erica Roempke           83.145.25.4      The document was created                                                                                       
  2021-02-19 13:53:47 UTC   Erica Roempke           83.145.25.4      A signing link was activated for "MARCUS JÖNSSON VALLAS"                                                       
  2021-02-19 13:56:43 UTC   Erica Roempke                            A signing request email was sent to "MARCUS JÖNSSON VALLAS" at "marcus.jonssonvallas@finnhammars.se"           
  2021-02-19 13:57:05 UTC   MARCUS JÖNSSON VALLAS   90.129.196.88    The signing request email was opened by the signer                                                             
  2021-02-19 15:13:19 UTC   MARCUS JÖNSSON VALLAS   90.129.196.88    The signing request email was opened by the signer                                                             
  2021-02-19 16:09:54 UTC   MARCUS JÖNSSON VALLAS   80.216.219.231   The signing request email was opened by the signer                                                             
  2021-02-21 13:59:13 UTC   Penneo system                            A signing request reminder email was sent to "MARCUS JÖNSSON VALLAS" at "marcus.jonssonvallas@finnhammars.se"  
  2021-02-22 07:03:18 UTC   MARCUS JÖNSSON VALLAS   80.216.219.231   The document was viewed by the signer                                                                          
  2021-02-22 07:03:20 UTC   Penneo system           80.216.219.231   The document was viewed                                                                                        
  2021-02-22 11:05:25 UTC   Erica Roempke           83.145.25.4      The document was viewed                                                                                        
  2021-02-22 12:19:47 UTC   MARCUS JÖNSSON VALLAS   185.40.184.11    The document was viewed by the signer                                                                          
  2021-02-22 12:19:48 UTC   Penneo system           185.40.184.11    The document was viewed                                                                                        
  2021-02-22 12:21:09 UTC   Penneo system           185.40.184.11    The document signing process was completed                                                                     
  2021-02-22 12:21:09 UTC   MARCUS JÖNSSON VALLAS   185.40.184.11    The signer signed the document as Undertecknare                                                                
 ========================= ======================= ================ =============================================================================================================== 


		2021-02-22T12:21:48+0000
	Original document certified by Penneo




