PROTOKOLL KST
Datum: 2021-08-15

Justerat: 2021-11-07

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs kårstämma 2021
Mötesdatum: 2021-08-15
Mötestid: 14:00
Plats: Gustav Vasa församlingssal, Västmannagatan 63

Närvarande under mötet:
Agnieszka ”Agga” Wrzalik
Peter Gustafsson
Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg
Patrik Anelli
Konstantin Josefsson
avvek vid punkt 10a, ankom vid punkt 10b

Fredrik Jonsson
Aksel Aardahl
Leonard ”Lolle” Macchi
Göran ”Putte” Lyman
avvek vid punkt 15, ankom vid punkt 16

Claes ”Målle” Modess
Katarina Hedberg
Kjell ”Limpan” Lindberg
Rebecka Insulander
Ahlvin Wallnerström

1.

Bilaga 1+2
Alban K. Axlund
Beatrice Hoffmann
Sofia Lindberg
Martin Karp
Baltazar Biverstål
Harald Tydén
Elsa Jackson-Ward
Robin Engström ankom vid punkt 1
Viktor Insulander ankom vid punkt 1
Simon Ström ankom vid punkt 1
Åsa Jonsson
Li Jalmsell ankom vid punkt 6, avvek vid punkt 23
Ossian Eriksson ankom vid punkt 10a
Lärka Nordberg ankom vid punkt 10b
Stella Cayli ankom vid punkt 15

Kårstämman öppnas
Hederskårordförande Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg öppnar stämman klockan 14.02.
Hederskårordförande välkomnar Katarina Hedberg.
Hederkårordförande berättar om filibuster, ett uttryck för fördröjningstaktik av
beslutsprocessen inom en beslutande församling. Enkelt uttryckt – ihållande prat för att
förhindra omröstning.
Hedersordförande berättar även en anekdot om lokalen Rehnsgatan och portvaktskvinnan
”Stetoskopet” som ringde och klagade för minsta ljud från lokalen. Den lokalen har vi tyvärr
inte kvar längre men vi har en ny lokal och detta generationsskifte är fantastiskt att se för
kårens äldre medlemmar.
En av kårens äldsta medlemmar är Claes ”Målle” Modess, som började 1963 som scout och
som startade Gnagarna, dåvarande Riddarna, – kårens första upptäckarscoutavdelning. Målle
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har varit kårordförande, kårsekreterare, kårkassör och är idag revisor och granskar kårens
verksamhet. – det vill säga att kåren genomför beslutade möten, att kåren följer stadgar,
skriver protokoll och mycket mer. Kårordförande Patrik Anelli delar ut manschettknappar till
Claes Modess. Dessa manschettknappar är ett hedersomnämnande som kårordförande kan
utdela till personer som utfört speciellt arbete för kåren.
2.

Genomgång av mötesteknik
Kårutbildare Åsa Jonsson går igenom hur en stämma fungerar samt mötesteknik och
uppmanar till att hålla en god stämning samt att ställa frågor till mötesordförande under
mötet om ytterligare frågor uppkommer. I år har alla tidigare deltagit på en stämma.

3.

Val av ordförande för mötet
Stämman beslutar att välja Katarina Hedberg till mötets ordförande.

4.

Val av sekreterare för mötet
Stämman beslutar att välja Agnieszka Wrzalik till mötets sekreterare.

5.

Justering av röstlängd
Vid början av mötet är 25 personer närvarande, alla utom en har rösträtt. Alla närvarande
har yttranderätt på stämman.
Stämman beslutar att justera röstlängden vid behov.

6.

Val av två justeringspersoner
Stämman beslutar att välja Aksel Aardahl samt Ahlvin Wallnerström till justeringspersoner.

7.

Val av två rösträknare
Stämman beslutar att välja Aksel Aardahl samt Ahlvin Wallnerström till rösträknare.

8.

Fråga om kårstämman är behörigen kallad
Stämman har blivit kallad via e-post (den 28 samt 31 juli) samt brev (den 29 juli) i de fall
e-post inte funnits tillgänglig eller fungerat.
Mötet anser att stämman är behörigen kallad.

9.

Fastställande av föredragningslistan

Bilaga 3

Fikapaus föreslås prelimärt efter punkt 15. Under punkt 23 finns fyra informationspunkter.
Innan fika föreslås valberedningen presentera sitt förslag.
Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan med det kompletterade förslaget.
10.

Föredragning av
a) verksamhetsberättelsen

Bilaga 4

Verksamhetsberättelsen föredras av kårordförande Patrik Anelli.
b) resultaträkningen och balansräkningen

Bilaga 5, 6

Resultaträkningen föredras av kårkassör Peter Gustafsson.
Förra året var speciellt då osäkerheten inför verksamhetsåret var stor, större än
vanligt på grund av osäkerheten kring lokalen Rehnsgatan samt pågående pandemi.
Utfallet var dock i nivå med historiska utfall. Kåren räknade med ett budgeterat
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resultat på 64 600kr och resultatet hamnade väldigt nära detta tal. Trots pandemin var
scoutstugan Pettersberg en stor inkomstkälla.
Balansräkningen föredras av kårkassör Peter Gustafsson.
Kåren har ett stort och kostsamt arbete att utföra gällande avloppet på Pettersberg.
Kårstyrelsen har tecknat avtal med en entreprenör gällande detta och kårstyrelsen har
ett förslag på hur detta ska finansieras vilket kommer att påverka nästa års
balansräkning. Förslaget är att upplösa uppdrag Pettersberg och driftsfond Pettersberg
med 100 000 kr vardera samt att kåren skriver av resterande summa på 15 år med
10 000kr per år.
Styrelsens förslag till resultatdisposition föredras av kårkassör Peter Gustafsson.
c) revisionsberättelsen

Bilaga 7

Revisor Göran ”Putte” Lyman läser upp revisionsberättelsen.
11.

Balansräkning och ansvarsfrihet
a) fastställande av balansräkningen
Stämman beslutar att fastställa balansräkningen.
b) beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12.

Beslut i anledning av kårens eventuella vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Bilaga 5
Årets resultat uppgår till 68 633,14 kr.
Utöver detta föreslår styrelsen att vissa fonderingar görs.
Förslag till resultatdisposition

(kr)

Resultat

68 633,14

Klädfond
(61 nya scouter)

– 6 100,00

Jubileumsfond

– 5 000,00

Lägermaterial

– 5 000,00

Ränta Uppdrag Pettersberg
(fondens andel av vår ränta)

– 660,99

Uppdrag Vanadis

– 30 000,00

Driftsfond Pettersberg
(fonden är nu i taket)

– 900,00

Till balanserad vinst/förlust

20 972,15

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till resultatdisposition i sin helhet.
13.

Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
Inga motioner har inkommit stämman.
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Proposition angående dokumentet ”Belastningsregisterpolicy” för Scoutkåren Gustaf VasaBredäng
Bilaga 8 + 9
Kårordförande Patrik Anelli föredrar dokumentet.
Sedan en lagändring 2013 har ideella organisationer, samfund med flera rätt att kräva
uppvisande av ett ”begränsat registerutdrag ur belastningsregistret” av den som erbjuds ett
uppdrag inom organisationen. Det begränsade registerutdraget innehåller enbart
upplysningar om domar som gäller grova brott såsom mord, dråp, grov misshandel,
människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Kontroll av registerutdrag
innebär en möjlighet att skapa ytterligare trygghet för barn och ungdomar inom Scouterna
och kan förhindra att olämpliga personer söker sig till verksamheten.
Scouternas stämma beslutade år 2020 att alla över 15 år, nya och de som varit engagerade
länge, som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår som innebär direkt och
regelbunden kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Barn
är alla under 18 år. Det är kårstyrelsens ansvar att kontroll av registerutdrag görs.
Kårstyrelsen har skapat dokumentet ”Belastningsregisterpolicy” med riktlinjer för rutiner vid
kontroll av belastningsregister i Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng.
Kårstyrelsen yrkar på att kårstämman antar dokumentet ”Belastningsregisterpolicy” som det
är presenterat på gvb.nu/kst21 som ett styrdokument för scoutkåren.
Tilläggsyrkande Alban Kjellgren Axlund: Att ändra formuleringen ”Vid sommarläger/aktivitet
kan utförd kontroll antecknas i en lista av läger- eller aktivitetsansvariga.” till ”Vid
sommarläger/aktivitet kan kontroll utföras av och antecknas i lista av sommarläger- eller
aktivitetsansvariga”.
Stämman beslutar att ställa kårstyrelsens formulering mot Alban Kjellgren Axlunds yrkande.
Röstningen utfaller till fördel för Alban Kjellgrens Axlunds formulering.
Stämman beslutar att fastställa dokumentet ”Belastningsregisterpolicy” som det är
presenterat på gvb.nu/kst21 med Albans Kjellgren Axlunds tilläggsyrkande som ett
styrdokument för scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng.

Proposition angående ”Krisplan för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng v2020”
Bilaga 8 + 10
Kårordförande Patrik Anelli föredrar dokumentet.
Policydokumentet ”Krisplan för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng” är ett dokument som ska
hjälpa scoutkårens ledare att förebygga kriser genom att bidra till en medvetenhet om vad
som kan inträffa samt att ge ledarna en trygghet i att kunna hantera kriser genom kårens
krisorganisation. Detta är ett levande dokument som behöver ses över och uppdateras
kontinuerligt.
Styrelsen yrkar på att kårstämman antar dokumentet ”Krisplan för Scoutkåren Gustaf VasaBredäng v2020” som det är presenterat på gvb.nu/kst21 som ett policydokument för
scoutkåren.
Tilläggsyrkande Alban Kjellgren Axlund: Att kårstämman utser krisledningsgrupp och vid
avsaknad av beslut från kårstämman delegeras detta till kårstyrelsen.
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Stämman beslutar att ställa kårstyrelsens formulering mot Alban Kjellgren Axlunds yrkande.
Röstningen utfaller till fördel för kårstyrelsens formulering.
Stämman beslutar att fastställa dokumentet ”Krisplan för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng
v2020” som det är presenterat på gvb.nu/kst21 som ett policydokument för Scoutkåren
Gustaf Vasa-Bredäng.

14.

Fastställande av verksamhetsplan för det närmaste verksamhetsåret

Bilaga 11

Dokumentet ”Verksamhetsplan 2021/2022” föredras av kårordförande Patrik Anelli.
Tilläggsyrkande Elsa Jackson-Ward: Att under Fokuspunkter tillägga formuleringen ”Att
styrelsen ska verka för att all kommunikation mellan ledare och andra kårfunktionärer ska
ske i en respektfull ton och inge trygghet för samtliga inblandade.”
Tilläggsyrkande Kjell ”Limpan” Lindberg: Att under Fokuspunkter tillägga formuleringen: ”Att
styrelsen ska verka för att alla medlemmar ska följa de beslut som är fattade.”
Tilläggsyrkande Claes ”Målle” Modess: Att under Fokuspunkter tillägga genomförande av
avloppslösningen på Pettersberg.
Stämman beslutade att bifalla alla tilläggsyrkanden.
Notering till kommande kårstämma: att tillägga dokumentet ”Kartan” som bilaga till
verksamhetsplanen.
Stämman beslutar att anta Verksamhetsplan 2021/2022, med ovanstående tilläggsyrkanden,
som verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 2021/2022.
15.

Fastställande av medlemsavgift & budget för det kommande verksamhetsåret
Bilaga 5
Styrelsens förslag till medlemsavgifter och budget föredras av kårkassör Peter Gustafsson.
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Stämman beslutar att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsår 2021/2022 till
nedanstående:
Typ

Avgift (kr)

Medlem över 18 år
Assistent på avdelning
Scout i Vasastan
Scout i Bredäng
GVB som andrakår*
Medlem första terminen
Endast medlem i GVB, ej i Scouterna

400
400
1 200
500
200
100
400

* ej avgift till Riks och Distrikt
Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till budget, som budget för innevarande
verksamhetsår 2021/2022.
Valberedningen presenterar sig själva och föredrar sitt förslag till funktionärer,
avdelningsledare samt ledarteam i kåren. Mötet ajourneras för paus mellan klockan 16:33
och 17:03.

16.

Val av kårordförande och vice kårordförande
Stämman beslutar att välja Patrik ”Moberg” Anelli till kårordförande.
Stämman beslutar att välja Konstantin Josefsson till vice kårordförande.

17.

Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
Valberedningen föredrar sitt förslag till ledamöter i kårstyrelsen.
Stämman beslutar att, i klump, välja följande som ledamöter i kårstyrelsen:
Agnieszka Wrzalik, kårsekreterare
Peter Gustafsson, kårkassör
Simon Ström
Sofia Lindberg
Leonard ”Lolle” Macchi
Aksel Aardahl

18.

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutar att välja Claes Modess och Göran Lyman som revisorer samt Kjell
”Limpan” Lindberg som revisorssuppleant.

19.

Behandling av på distriktsstämman förekommande ärenden
Motioner skall lämnas in senast den 18 september. Det finns idag inga tillgängliga handlingar
till distriktsstämman.
Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att kalla till ett möte för att behandla ärendena då
dessa finns tillgängliga.
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20.

Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman samt suppleanter
Distriktsstämman infaller 16 oktober. Scoutkåren har åtta ombud på stämman.
Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att utse delegater samt suppleanter till
distriktsstämman.
Ahlvin Wallnerström, Aksel Aardahl, Baltazar Biverstål, Sofia Lindberg, Kjell ”Limpan”
Lindberg, Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg samt Martin Karp är intresserade av att vara
delegater till distriktsstämman.

21.

Val av avdelningsledare
Stämman beslutar att, i klump, välja följande som avdelningsledare:
Al Stingarna
Al Krypen
Al Waingunga
tf Al Snabbfötterna
Al Gnagarna
Al Rovfåglarna
Al Skogsmännen
Al Gustaf Senior
Al Betongen

Peter Gustafsson
Simon Ström
Alban Kjellgren Axlund
Jesper Stenquist
Sofia Lindberg
Simon Ström
Lärka Nordberg
Petra Ljunggren
Leonard ”Lolle” Macchi

Tilläggsyrkande Patrik Anelli: Kårstämman delegerar åt kårstyrelsen att konvertera
tillförordnade avdelningsledare till avdelningsledare då erforderliga rekvisit (kårens krav på
avdelningsledare) är uppfyllda.
Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
22.

Val av valberedning
Mötet ajouneras för bikupa 17.19 - 29.
Två förslag till valberedning presenteras. I ena förslaget består valberedningen av Viktor
Insulander, Simon Ström samt Harald Tydén. I andra förslaget består valberedningen av Elsa
Jackson Ward, Erik Frykholm, Rebecka Insulander, Harald Tydén samt Baltazar Biverstål.
Förslagen ställs mot varandra.
Stämman beslutar att välja Elsa Jackson Ward, Erik Frykholm, Rebecka Insulander, Harald
Tydén samt Baltazar Biverstål till valberedning med Elsa Jackson-Ward som
sammankallande.

23.

Övrig information
Åsa Jonsson – Utbildning:
Åsa har varit KUL länge och är på förslag till positionen även i år. Hon ser gärna att fler
intresserar sig för arbetet som KUL – om någon är sugen på att veta mer om arbetet så hör av
er så att vi kan jobba tillsammans.
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En av fokuspunkterna i år, i den fastställda verksamhetsplanen, påverkar KULs arbete – att
verka för att alla aktiva ledare har genomgått en kurs från Scouternas folkhögskola de
senaste fem åren. Flera av ledarna har inte gått utbildningar på länge – för er är Leda
scouting en bra kurs att gå. Den finns som fysisk kurs och som webkurs (uppdelad på två
delar för 250 kr). Det är bra att gå kurs tillsammans men det är bättre att faktiskt genomföra
en kurs!
Botanisera gärna i kurskatalogen, maila Åsa om ni har frågor. Kåren står för hela kostnaden
för kurserna Leda scouting och Leda avdelning. För Leda scouting webbkurs finns det
troligtvis ett alternativ om att välja faktura – fakturan går då till kårkassören.
Det är fiffigt att genomföra kursen Trygga möten samma år som ni visar upp utdraget för
belastningsregistret, båda hamnar då på samma treårscykel.
Maila kul@gvb.nu om du är intresserad av ovanstående, eller andra, kurser.

Simon Ström – Planeringshelg
Planeringshelgen infaller helgen 21-22 augusti och en inbjudan finns på kårens digitala
forum. Vi saknar just nu ett köksteam, om ni är intresserade – meddela Simon.
Kom ihåg att anmäla er till au@gvb.nu.

Peter Gustafsson – avlopp Pettersberg
För flera år sedan informerade kommunen kåren om att avloppet behöver byggas om annars
beläggs det med användarförbud. Kåren har hittat en entreprenör som kan utföra arbetet.
Kommunen har för närvarande 10 veckors handläggningstid och kommunen måste godkänna
ansökan om utförande innan arbetet kan påbörjas. Vår ansökan har inkommit kommunen
och handläggning pågår. För tillfället har vi fått ett tillfälligt tillstånd att använda avloppet på
Pettersberg medan de handlägger vår ansökan. Detta innebär att vi kan använda avloppet,
både för interna och externa uthyrningar. Beroende på när vi får ett godkännande från
kommunen så kan det påverka när avloppsarbetet kan utföras. Det får inte vara för lerigt då
arbetet utförs vilket innebär, i värsta fall, att arbetet inte kan utföras förrän nästa år.

Patrik Anelli – lokalen Vanadis
Kåren har en utsedd projektgrupp för lokalen Vanadis där Harald Tydén är projektledare just
nu. All hjälp tas tacksamt emot och just nu letar projektgruppen efter en projektledare som
kan driva projektet framåt! Även nya projektmedlemmar är välkomna. Flera förslag har tagits
fram och projektet pågår.
Projektgruppen kan kontaktas på nylokal@gvb.nu.
Patrik Anelli – städning av lokalen och KS:
Alla behöver hjälpa till att städa undan efter stämman.
Konstituerande KS hålls direkt efter KST.
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24.

Kårstämman avslutas
Stämman avslutas klockan 17:46 av kårordföranden och avslutas traditionsenligt med ett
kårrop lett av kårordförande.

____________________________
Katarina Hedberg
Ordförande

____________________________
Agnieszka Wrzalik
Sekreterare

____________________________
Aksel Aardahl
Justerare

____________________________
Ahlvin Wallnerström
Justerare
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Undertecknad med BankID : Aksel
David Georg Larsson Aardahl
(200510073356)
Betrodd tidsstämpel:
2021-11-08 09:52:14 UTC

Undertecknad med BankID : Ahlvin
Erik Gabriel Wallnerström
(200407125053)
Betrodd tidsstämpel:
2021-11-09 21:24:43 UTC

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.
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Peter Gustafsson

Verifierat med inloggning

Scouterna

E-post: peter.gustafsson@scouterna.se
Enhet: Chrome 95.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 5.243.14.3
IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

Betrodd tidsstämpel:
2021-11-07 21:13:27 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2021-11-09 21:24:43 UTC

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.
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Aktivitetslogg
Betrodd tidsstämpel

Aktivitet med insamlade uppgifter

2021-11-09 21:24:43 UTC

Dokumentet signerades av Ahlvin4 (ahlvin4@gmail.com)
Enhet: Chrome Mobile 94.0 on Android 10 IP nummer: 94.255.218.240 - IP Plats:
Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-11-09 21:24:36 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Ahlvin4 (ahlvin4@gmail.com)
Enhet: Chrome Mobile 94.0.4606.85 on Android 10 Unknown (smartmobil)
IP nummer: 94.255.218.240 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-11-09 21:24:16 UTC

Dokumentet lästes igenom av Ahlvin4 (ahlvin4@gmail.com)
Enhet: Chrome Mobile 94.0 on Android 10 IP nummer: 94.255.218.240 - IP Plats:
Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-11-09 21:24:11 UTC

Dokumentet öppnades av Ahlvin4 (ahlvin4@gmail.com)
Enhet: Chrome Mobile 94.0 on Android 10 IP nummer: 94.255.218.240 - IP Plats:
Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-11-08 09:52:14 UTC

Dokumentet signerades av Aksel Aardahl (aksel.aardahl@outlook.com)
Enhet: Mobile Safari 14.1 on iOS 14.8 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 146.70.21.70 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-11-08 09:52:06 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Aksel Aardahl
(aksel.aardahl@outlook.com)
Enhet: Mobile Safari 14.1.2 on iOS 14.8.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 146.70.21.70 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-11-08 09:51:47 UTC

Dokumentet lästes igenom av Aksel Aardahl (aksel.aardahl@outlook.com)
Enhet: Mobile Safari 14.1 on iOS 14.8 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 146.70.21.70 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-11-08 09:51:23 UTC

Dokumentet öppnades av Aksel Aardahl (aksel.aardahl@outlook.com)
Enhet: Chrome 72.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 40.78.1.199 - IP Plats: San Francisco, California, United States

2021-11-07 22:11:59 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Hedbergk (hedbergk@icloud.com)
Enhet: Mobile Safari 14.1.2 on iOS 14.8 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 83.209.88.222 - IP Plats: Haegersten, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 22:11:42 UTC

Dokumentet signerades av Hedbergk (hedbergk@icloud.com)
Enhet: Mobile Safari 14.1 on iOS 14.8 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 83.209.88.222 - IP Plats: Haegersten, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 22:11:35 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Hedbergk (hedbergk@icloud.com)
Enhet: Mobile Safari 14.1.2 on iOS 14.8 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 83.209.88.222 - IP Plats: Haegersten, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 22:10:59 UTC

Dokumentet lästes igenom av Hedbergk (hedbergk@icloud.com)
Enhet: Mobile Safari 14.1 on iOS 14.8 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 83.209.88.222 - IP Plats: Haegersten, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 22:09:54 UTC

Dokumentet öppnades av Hedbergk (hedbergk@icloud.com)
Enhet: Mobile Safari 14.1 on iOS 14.8 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 83.209.88.222 - IP Plats: Haegersten, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 21:15:59 UTC

Dokumentet signerades av Agnieszka Wrzalik (agnieszka.wrzalik@gmail.com)
Enhet: Chrome Mobile 95.0 on Android 11 IP nummer: 195.252.48.23 - IP Plats:
Haegersten, Stockholm County, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Sida 3 / 4

2021-11-07 21:15:50 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Agnieszka Wrzalik
(agnieszka.wrzalik@gmail.com)
Enhet: Chrome Mobile 95.0.4638.74 on Android 11 Google Pixel 2 (smartmobil)
IP nummer: 195.252.48.23 - IP Plats: Haegersten, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 21:15:27 UTC

Dokumentet lästes igenom av Agnieszka Wrzalik (agnieszka.wrzalik@gmail.com)
Enhet: Chrome Mobile 95.0 on Android 11 IP nummer: 195.252.48.23 - IP Plats:
Haegersten, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 21:14:52 UTC

Dokumentet öppnades av Agnieszka Wrzalik (agnieszka.wrzalik@gmail.com)
Enhet: Chrome Mobile 95.0 on Android 11 IP nummer: 195.252.48.23 - IP Plats:
Haegersten, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 21:13:41 UTC

Dokumentet skickades till Aksel Aardahl (aksel.aardahl@outlook.com)
Enhet: Chrome 95.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 5.243.14.3 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 21:13:40 UTC

Dokumentet skickades till Ahlvin4 (ahlvin4@gmail.com)
Enhet: Chrome 95.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 5.243.14.3 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 21:13:38 UTC

Dokumentet skickades till Agnieszka Wrzalik (agnieszka.wrzalik@gmail.com)
Enhet: Chrome 95.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 5.243.14.3 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 21:13:37 UTC

Dokumentet skickades till Hedbergk (hedbergk@icloud.com)
Enhet: Chrome 95.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 5.243.14.3 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 21:13:34 UTC

Dokumentet förseglades av Peter Gustafsson (peter.gustafsson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 95.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 5.243.14.3 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 21:13:27 UTC

Dokumentet signerades av Peter Gustafsson (peter.gustafsson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 95.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 5.243.14.3 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2021-11-07 21:08:12 UTC

Dokumentet skapades av Peter Gustafsson (peter.gustafsson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 95.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 5.243.14.3 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.
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