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Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 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: Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2019.pdf
Storlek: 831043 byte
Hashvärde SHA256:
b395b74192cb8656f9217fbd61c3240fd8efdb53f35e09a815932ada59534419

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

Signerat av 4:
THERES SUNDBERG
Signerat med BankID 2020-04-03 13:30  BankID Ref: 5b857da9-02e4-4046-a336-6b996d8337f8

Zinitha Maria Silén
Signerat med BankID 2020-04-03 15:31  BankID Ref: 18ad0362-ade1-495e-a2c3-ffd772146f9f

TOMAS ISAKSSON
Signerat med BankID 2020-04-06 07:31  BankID Ref: 3833bdc7-0661-4ca4-b4ad-1094d7f35201

LINA ANDERSSON
Signerat med BankID 2020-04-06 11:32  BankID Ref: e675fb58-cf1f-4279-b1c0-d639afb5d8a9







[
  {
    "personal_id": "308aedb4d23710c92c5e8e3c56140d6a09f5691104b383e02f9b762c85b8ae1c",
    "sign_ip": "92.33.160.115",
    "full_name": "THERES SUNDBERG",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "92.33.160.115",
      "orderRef": "5b857da9-02e4-4046-a336-6b996d8337f8",
      "status": "complete"
    },
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2019.pdf",
        "size": 831043,
        "sha256": "b395b74192cb8656f9217fbd61c3240fd8efdb53f35e09a815932ada59534419",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "sign_time": "2020-04-03T11:30:42.842Z",
    "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: Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2019.pdf\nStorlek: 831043 byte\nHashvärde SHA256: b395b74192cb8656f9217fbd61c3240fd8efdb53f35e09a815932ada59534419",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "6cd6ee48e8c229cbcf36f25137a6afd5e025a3af9f869ead632cb3cd49bfd8d0",
    "sign_ip": "78.77.197.124",
    "full_name": "Zinitha Maria Silén",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "78.77.197.124",
      "orderRef": "18ad0362-ade1-495e-a2c3-ffd772146f9f",
      "status": "complete"
    },
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2019.pdf",
        "size": 831043,
        "sha256": "b395b74192cb8656f9217fbd61c3240fd8efdb53f35e09a815932ada59534419",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "sign_time": "2020-04-03T13:31:37.017Z",
    "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: Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2019.pdf\nStorlek: 831043 byte\nHashvärde SHA256: b395b74192cb8656f9217fbd61c3240fd8efdb53f35e09a815932ada59534419",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "c7830c9854defd3b538089ea970c20e12a942e0bcef870f747b254a093923fb4",
    "sign_ip": "213.102.106.188",
    "full_name": "TOMAS ISAKSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "213.102.106.188",
      "orderRef": "3833bdc7-0661-4ca4-b4ad-1094d7f35201",
      "status": "complete"
    },
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2019.pdf",
        "size": 831043,
        "sha256": "b395b74192cb8656f9217fbd61c3240fd8efdb53f35e09a815932ada59534419",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "sign_time": "2020-04-06T05:31:31.849Z",
    "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: Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2019.pdf\nStorlek: 831043 byte\nHashvärde SHA256: b395b74192cb8656f9217fbd61c3240fd8efdb53f35e09a815932ada59534419",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "ee57d96eb411f714380aa8b8f4d8fcc1a03d034428862c1842062d43b14904bf",
    "sign_ip": "79.142.220.147",
    "full_name": "LINA ANDERSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "79.142.220.147",
      "orderRef": "e675fb58-cf1f-4279-b1c0-d639afb5d8a9",
      "status": "complete"
    },
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2019.pdf",
        "size": 831043,
        "sha256": "b395b74192cb8656f9217fbd61c3240fd8efdb53f35e09a815932ada59534419",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "sign_time": "2020-04-06T09:32:50.436Z",
    "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: Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2019.pdf\nStorlek: 831043 byte\nHashvärde SHA256: b395b74192cb8656f9217fbd61c3240fd8efdb53f35e09a815932ada59534419",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




Signaturdata från BankID BankID 2020-04-03 13:30
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: Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2019.pdf
Storlek: 831043 byte
Hashvärde SHA256: b395b74192cb8656f9217fbd61c3240fd8efdb53f35e09a815932ada59534419
{"sign_ip":"92.33.160.115","orderRef":"5b857da9-02e4-4046-a336-6b996d8337f8","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-03 15:31
Zinitha Maria Silén


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: Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2019.pdf
Storlek: 831043 byte
Hashvärde SHA256: b395b74192cb8656f9217fbd61c3240fd8efdb53f35e09a815932ada59534419
{"sign_ip":"78.77.197.124","orderRef":"18ad0362-ade1-495e-a2c3-ffd772146f9f","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-06 07:31
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: Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2019.pdf
Storlek: 831043 byte
Hashvärde SHA256: b395b74192cb8656f9217fbd61c3240fd8efdb53f35e09a815932ada59534419
{"sign_ip":"213.102.106.188","orderRef":"3833bdc7-0661-4ca4-b4ad-1094d7f35201","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-06 11:32
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: Styrelsens uttalande till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2019.pdf
Storlek: 831043 byte
Hashvärde SHA256: b395b74192cb8656f9217fbd61c3240fd8efdb53f35e09a815932ada59534419
{"sign_ip":"79.142.220.147","orderRef":"e675fb58-cf1f-4279-b1c0-d639afb5d8a9","status":"complete"}


Slut Signaturdata
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