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Digital signatur av årsredovisning för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling år 2019

Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner
allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Leader Gästrikebygdens ekonomiska årsredovisning 8 sidor signeras av
ordförande och vice och revisorerna.pdf
Storlek: 1747738 byte
Hashvärde SHA256:
73df4adcc168daf319c64d7ab31f2165db19c9687c3496b370f8d8f6533e0449

Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.
För att öppna bilagan kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:
LINA ANDERSSON
Signerat med BankID 2020-03-31 21:49  BankID Ref: 633d534c-4e6d-47c6-bfdb-7272920e8235

THERES SUNDBERG
Signerat med BankID 2020-04-01 11:38  BankID Ref: 1c3ecf42-b81f-437f-9ece-3c87699474ea

TOMAS ISAKSSON
Signerat med BankID 2020-04-01 12:22  BankID Ref: 70f2bdf1-adc2-4dc0-ae52-f97aaa38e237




















































[
  {
    "personal_id": "ee57d96eb411f714380aa8b8f4d8fcc1a03d034428862c1842062d43b14904bf",
    "sign_ip": "79.142.220.147",
    "full_name": "LINA ANDERSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "79.142.220.147",
      "orderRef": "633d534c-4e6d-47c6-bfdb-7272920e8235",
      "status": "complete"
    },
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Leader Gästrikebygdens ekonomiska årsredovisning 8 sidor signeras av ordförande och vice och revisorerna.pdf",
        "size": 1747738,
        "sha256": "73df4adcc168daf319c64d7ab31f2165db19c9687c3496b370f8d8f6533e0449",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "sign_time": "2020-03-31T19:49:15.584Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Leader Gästrikebygdens ekonomiska årsredovisning 8 sidor signeras av ordförande och vice och revisorerna.pdf\nStorlek: 1747738 byte\nHashvärde SHA256: 73df4adcc168daf319c64d7ab31f2165db19c9687c3496b370f8d8f6533e0449",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "308aedb4d23710c92c5e8e3c56140d6a09f5691104b383e02f9b762c85b8ae1c",
    "sign_ip": "94.234.39.108",
    "full_name": "THERES SUNDBERG",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "94.234.39.108",
      "orderRef": "1c3ecf42-b81f-437f-9ece-3c87699474ea",
      "status": "complete"
    },
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Leader Gästrikebygdens ekonomiska årsredovisning 8 sidor signeras av ordförande och vice och revisorerna.pdf",
        "size": 1747738,
        "sha256": "73df4adcc168daf319c64d7ab31f2165db19c9687c3496b370f8d8f6533e0449",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "sign_time": "2020-04-01T09:38:11.940Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Leader Gästrikebygdens ekonomiska årsredovisning 8 sidor signeras av ordförande och vice och revisorerna.pdf\nStorlek: 1747738 byte\nHashvärde SHA256: 73df4adcc168daf319c64d7ab31f2165db19c9687c3496b370f8d8f6533e0449",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "c7830c9854defd3b538089ea970c20e12a942e0bcef870f747b254a093923fb4",
    "sign_ip": "83.187.166.7",
    "full_name": "TOMAS ISAKSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "83.187.166.7",
      "orderRef": "70f2bdf1-adc2-4dc0-ae52-f97aaa38e237",
      "status": "complete"
    },
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Leader Gästrikebygdens ekonomiska årsredovisning 8 sidor signeras av ordförande och vice och revisorerna.pdf",
        "size": 1747738,
        "sha256": "73df4adcc168daf319c64d7ab31f2165db19c9687c3496b370f8d8f6533e0449",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "sign_time": "2020-04-01T10:22:02.138Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Leader Gästrikebygdens ekonomiska årsredovisning 8 sidor signeras av ordförande och vice och revisorerna.pdf\nStorlek: 1747738 byte\nHashvärde SHA256: 73df4adcc168daf319c64d7ab31f2165db19c9687c3496b370f8d8f6533e0449",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




Signaturdata från BankID BankID 2020-03-31 21:49
LINA ANDERSSON


Signerad text:
Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas
däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):


(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Leader Gästrikebygdens ekonomiska årsredovisning 8 sidor signeras av ordförande och vice
och revisorerna.pdf
Storlek: 1747738 byte
Hashvärde SHA256: 73df4adcc168daf319c64d7ab31f2165db19c9687c3496b370f8d8f6533e0449
{"sign_ip":"79.142.220.147","orderRef":"633d534c-4e6d-47c6-bfdb-7272920e8235","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-01 11:38
THERES SUNDBERG


Signerad text:
Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas
däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):


(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Leader Gästrikebygdens ekonomiska årsredovisning 8 sidor signeras av ordförande och vice
och revisorerna.pdf
Storlek: 1747738 byte
Hashvärde SHA256: 73df4adcc168daf319c64d7ab31f2165db19c9687c3496b370f8d8f6533e0449
{"sign_ip":"94.234.39.108","orderRef":"1c3ecf42-b81f-437f-9ece-3c87699474ea","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-01 12:22
TOMAS ISAKSSON


Signerad text:
Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas
däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):


(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Leader Gästrikebygdens ekonomiska årsredovisning 8 sidor signeras av ordförande och vice
och revisorerna.pdf
Storlek: 1747738 byte
Hashvärde SHA256: 73df4adcc168daf319c64d7ab31f2165db19c9687c3496b370f8d8f6533e0449
{"sign_ip":"83.187.166.7","orderRef":"70f2bdf1-adc2-4dc0-ae52-f97aaa38e237","status":"complete"}


Slut Signaturdata
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