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Välkommen på årskonferens 2021!
Tillsammans med SAM får vi återigen samlas till årskonferens på Gullbrannagården! Under Kristi Himmelfärds-
helgen kommer vi få ta del av bibelstudier, gudstjänster och underhållning och du som ombud får också vara 
en del av SAUs årsmöte! Torsdagen den 13 maj får vi i SAU sammanfatta året som gått och tillsammans se 
framåt inför 2021/2022.

I din hand håller du årets årsmöteshandledning. Precis som det låter är innehållet här till hjälp för dig under 
hela årsmötet. Handledningen beskriver vad vårt årsmöte innehåller, vad som kommer i vilken ordning, hur 
mötet kommer att gå till och en närmare presentation av viktiga punkter på dagordningen.

Ibland känns årsmötet som ett enda långt möte av formaliteter. Se årsmötet som en chans för dig att 
representera din förening i ett större sammanhang och därmed få vara med och påverka er lokala förening 
och det centrala arbetet i SAU. Vi hoppas att årsmötet kan vara ett forum där ni har chansen att lyfta era 
frågor och funderingar men också få möjlighet att ta del av andras erfarenheter och idéer.

Ännu en gång, välkommen till en spännande konferenshelg tillsammans!

Allt gott, 
/Hanna Johansson, ordförande SAU 
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Dagordning årsmöte 2020
1. Välkommen och årsmötet öppnas  
2. Presentation av styrelsen och arbetarkåren  
3. Fastställande av röstlängd och mötets behöriga utlysande  
4.  Fastställande av dagordning  
5. Val av presidium  
  a) Ordförande 
  b) Vice ordförande 
  c) Protokollssekreterare  
6.  Val av två justerare  
7. Val av två rösträknare  
8. Föregående årsmötesprotokoll 2020  
9. Hälsningar  
10. Verksamhetsberättelse 2020  
11. Ekonomisk redogörelse  
12. Revisorns berättelse  
13. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2020 
14. Beslut om ansvarsfrihet  
15. Fastställande av budget 2021 och antagande av rambudget 2022 
16. Val av revisorer och revisorsersättare för verksamhetsåret 2021  
17. Fastställande av medlemsavgift 2022  
18. Presentation av ordförandekandidat  
19. Presentation av styrelsekandidater  
20. Val av ordförande för SAU intill årsmötet 2022  
21. Val av styrelseledamöter intill årsmötet 2024  
22. Verksamhetsplanen 2020–2025  
23. Information om regionårsmötena  
24. Val av SAU:s valberedning 
25. Information om Covid-19 och hur det påverkar SAU  
26. Information om givande 
  a) Bärarlaget 
  b) Kyrkoavgiften  
  c) SAU:s bön- och insamlingshelg 
27. Övriga ärenden 
  a)
  b)
28. Presentation av resultat av val 
29. Avtackningar och bön  
30. Utvärdering  
31. Avslutning  
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Viktigt att tänka på inför ombudsmötet
Några enkla regler för att årsmötet ska kunna fatta riktiga beslut:

1. Du begär ordet när du vill säga något. 

Du kan begära ordet av följande skäl:  
• Du har en åsikt om det som diskuteras.  

 - Då säger du din åsikt och avslutar med ett yrkande (=ett förslag). Har du inget  
       yrkande kan du instämma i ett yrkande som någon annan har formulerat eller bara 
       yrka avslag.  

• 
• Du vill bidra med en sakupplysning.  
 - Det kan vara något faktum som glömts bort eller något som är fel.  

• Du vill begära replik när ditt tidigare inlägg blivit felaktigt uppfattat.  
 - Repliken ska vara kort och får inte innehålla nytt yrkande.  

• Du vill väcka en ordningsfråga.  
 - Det kan vara dags för en paus eller ett streck i debatten. 

Så här begär du ordet:  
Skriv i chatten att du vill begära ordet, skriv gärna vilken förening du representerar. Moderatorn för chatten 
kommer att säga till mötesordförande som då ger ordet till dig. Sätt inte på kameran och ljudet förrän ordfö-
rande har gett dig ordet. Det är bra om ni sätter på videon när ni har ordet för att vi ska säkerställa vilka det 
är som yttrar sig. 

2. När du är med och fattar beslut är du tyst (!) 
När en debatt är avslutad finns det ibland ett eller flera förslag/yrkanden att ta ställning till.  

Ibland ställs yrkanden mot varandra och ibland efter varandra i en följd som presidiet föreslår.  

Slutligen ställs också yrkande mot avslag.  

I år använder vi oss av tyst acklamation. Det innebär att om du vill bifalla/svara ja vid en röstning eller yrk-
ande så är du helt tyst när ordföranden ställer frågan om röstning. Direkt efteråt kommer ordföranden att 
ställa frågan ”någon där emot?” och vill du inte bifalla så gör du din röst hörd nu.  

3. Du kan begära votering. 
I år när vi använder oss av tyst acklamation så innebär det att det är först vid frågan ”någon däremot?” som 
det går att utlösa hur många som svarar ja respektive nej vid röstning. Presidiet har då att ta ställning till om 
det är fler som är emot än som har bifallit.  

Om du tycker att presidiet har hört fel kan du begära votering.  

Men gör det innan klubbslaget, när klubban fallit är beslutet redan fattat. I vanliga fall är det första steget att 
avgöra frågan med handuppräckning. Då vi nu genomför ett digitalt årsmöte kommer en begäran av votering 
innebära att vi går direkt till en sluten omröstning för enklast och säkrast hantering. Mer information om 
sluten votering kommer till er som är ombud. 

Ta chansen att yttra dig, komma med förslag och fatta beslut!
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Kommentarer till ärenden i ombudsmötet
Ärende 3 
Årsmötesregistreringen pågår mellan 12:00-13:00. Registreringen ligger till grund för den röstlängd som sedan 

ska gälla under årsmötet.  

Ärende 5, 6, 7 
Valberedningen lämnar förslag på årsmötet till de olika roller som leder och administrerar förhandlingarna 

under dagen. Valberedningens arbete leds av Marie-Louise Alsäter som jobbar som barnkonsulent på SAU.  

Ärende 9 
SAU inbjuder organisationer som SAU samarbetar med till årsmötet samt våra gårdar. Här är gästernas 
tillfälle att ge en hälsning och det finns också möjlighet att skicka hälsningar via brev eller mejl. Man kan även 

begära ordet om man personligen fått en hälsning att förmedla. 

Ärende 10 
En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2020 finns att läsa i årsboken. Arbetet som utgår från 

SAU:s expedition redovisas av SAU:s arbetarkår. 

Ärende 11 
På sida 10 i årsmöteshandledningen finns en sammanställning av resultat och balansräkning för 2020. Bifogat 
finner du även årsredovisningen för SAU i sin helhet. Föredragande på årsmötet är Laura Lundström, kontor-

schef SAU. 

Ärende 12, 13, 14 
SAU-styrelsen är ytterst ansvarig för SAU:s verksamhet och ekonomi. Arbetet granskas av revisorer. 

Årsmötet har att bevilja SAU-styrelsen och Generalsekreteraren ansvarsfrihet för 2022 års arbete. 

Ärende 15 
Rambudgeten för 2022 hittar du på sida 13 och antas av årsmötet. Den ligger till grund för den budget som 
styrelsen under året arbetar fram. Budget för 2021 antogs av SAU-styrelsen i november 2020. Årsmötet har 

bara att ta emot budget 2021 som en rapport och fastställa den eftersom den redan är i funktion. 

Ärende 16 
SAU väljer årligen revisorer. Valberedningens förslag till auktoriserad revisor är Mats Agnslycke (nyval) och 
Eric Walfridsson till suppleant (nyval). Till övrigt vald revisor föreslås Gunnel Lindevärn (omval) och till supple-
ant föreslås Therese Flygare (omval). 

Ärende 17 
Medlemsavgiften är en viktig intäkt för SAU. På årsmötet 2017 fattades ett beslut om finansiering för SAU:s 
verksamhet och beslutet innefattade en höjning av medlemsavgiften från 50 kr till 100 kr. Beslutet trädde i 
kraft 2018. Styrelsens förslag är att medlemsavgiften kvarstår till 100 kr för 2022.
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Ärende 18

Styrelsen består av ordförande och elva ledamöter. Årskonferensen väljer styrelseledamöter för en tid av 
tre år och ordförande för en tid av ett år. Efter tre år som ordförande ställer Hanna Johansson inte upp för 
omval. 

Valberedningens förslag till ordförande är Elsa Hördegård.

Namn, ålder och ort:
Elsa Hördegård, 22 år, Göteborg

Sysselsättning:
Pluggar till jurist

En mening om dig: 
Jag är pratglad, nyfiken, aktiv och ofta lite för tävlingsinriktad.

Vad har SAU och din lokala förening betytt för dig?
Min lokala förening har betytt enormt mycket för mig. Jag har varit med 
i scout- och tonårsverksamheten i Ryd/Bottnaryd och fick förtroende 
att vara ledare i båda verksamheterna. Jag har många förebilder där som 
har uppmuntrat och utmanat mig, och som har gett mig både stöd och 
feedback de dagar det har varit svårare och mer utmanande att vara 
ledare. Jag är tacksam över att ha fått formas som ledare och person i 
det sammanhanget. Självklart har jag också haft superroligt, både som 
tonåring, scout och som ledare! Numera är jag medlem i Opalkyrkan 
och ledare i tonårsverksamheten där. 

Genom att åka på läger, festival och konferens med andra föreningar inom SAU har jag fått lära känna många 
människor och det är jag också väldigt tacksam för. SAU har gett mig massa glädje, vänner, pepp i tron och en 
stabil och trygg grund för livet!

Vad vill du bidra med som ordförande för SAU?
Jag gillar att göra saker, att planera, strukturera och genomföra. Samtidigt är jag ganska nyfiken och tycker om 
att samtala med människor. Jag vill bidra med en kombination av de delarna, att leda, organisera och samtidigt 
lyssna och visionera.

Ärende 19

Följande står i tur att avgå: Caroline Romhagen, Jacob Folkesson, Lovisa Henrysson och Catharina Ekeräng. 
Valberedningen föreslår följande personer till SAU-styrelsen 2021–2024: Lovisa Henrysson (omval), Jonathan 
Martinsson, Eleonor Dahlgren, Tilda Ylenfors

Valberedningen föreslår 2 års fyllnadsval av följande personer till SAU-styrelsen: den ena är Lina Boqvist, den 
andra är i skrivande stund ej klart. 

Det ena fyllnadsvalet beror på att Elsa Hördegård är föreslagen som ordförande för SAU och det kvarstår två 
år på hennes styrelseledamotsuppdrag.  

Det andra fyllnadsvalet är för Hannah Hallgrehn som avgår från styrelsen med två år kvar på sitt styrelseleda-
motsuppdrag.  
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Presentation av nya ledamöter:  

Namn, ålder, ort: 
Jonathan Martinsson, 23 år, Uppsala

Sysselsättning: 
Jobbar som butikssäljare på Clas Ohlson.

En mening om dig: 
Jag är en positiv och skojfrisk person som älskar Jesus, att lira gitarr och 
nybakta bullar!

Vad har SAU och din lokala förening betytt för dig?
Båda har betytt väldigt mycket för mig i både ung och vuxen ålder. Jag 
växte upp med UV, Tonår och andra församlingsaktiviteter i Skärstad 
alliansförsamling. Genom det fick jag åka på många läger som SAU 
anordnade. En sak jag uppskattade väldigt mycket var gemenskapen och 
möjligheten att få dela tron med andra i min ålder! Sen har jag fått växa 
i detta som ledare och jobbat som ungdomsledare i Klockargårdskyrkan 
i Malmbäck efter ett år på bibelskola! SAU och kyrkan har alltså funnits 
med mig hela livet och jag är väldigt tacksam för det!

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Jag hoppas att jag kan vara med och hjälpa till att fatta bra beslut så att det SAU är med och arrangerar får 
leda till att så många som möjligt får lära känna och närma sig Jesus.

Namn, ålder och ort:
Eleonor Dahlgren, 22 år. Bosatt i Värnamo men uppväxt i Varnhem.

Sysselsättning:
I dagsläget är jag receptionistansvarig på Gullbrannagården men är på 
väg mot nya utmaningar inom Scandic Värnamo.

En mening om dig:
Jag är en sprallig och driven tjej med ett stort inredningsintresse och 
bjuder gärna till sällskapsspelskvällar.

Vad har SAU och din lokala förening betytt för dig?
En uppväxt inom SAU med scouting, tonårsläger, gemenskap och ett 
tidigt ledarskap har gett den bästa grunden att bygga vidare livet på.

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Med min plats i styrelsen vill jag tillföra positiv energi och erfarenheter 
från uppväxt i en liten församling.
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Namn, ålder och ort:
Tilda Ylenfors, 22 år, Stockholm

Sysselsättning:
Pluggar musik på Bromma folkhögskola

En mening om dig:
En positiv och glad 22-åring som gillar att hålla på med musik.

Vad har SAU och din lokala förening betytt för dig?
SAU har betytt mycket för mig, då jag varit på många konferenser och 
läger som SAU anordnat. Gullbrannafestivalen har varit en given 
sommarplan varje år!

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Jag vill bidra med mina tankar och idéer i det fortsatta SAU-arbetet 
som förhoppningsvis kommer fortsätta betyda mycket för barn och 
ungdomar i olika åldrar.

Namn, ålder och ort?
Lina Boqvist heter jag och fyller 24 i år. Jag bor i och kommer ifrån 
Göteborg. 

Sysselsättning?
I skrivande stund bor jag uppe i Vemdalen där jag arbetar med event 
(Cloetta och Volkswagen) men kommer efter april gå tillbaka till en 
förskola i Göteborg
där jag jobbade på i höstas.  

En mening om dig:
Jag är en social prick som gillar små och roliga äventyr i livet. 

Vad har SAU och din lokala förening betytt för dig?
SAU i stort och SAU i Opalkyrkan är ett sammanhang som jag fått växa 
upp i och formas av. Det har varit en grund till mitt kontaktnät idag! 

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Jag vill vara med och utveckla de verksamheter som SAU jobbar med 
och själv få växa i ansvar.

Namn, ålder och ort:
Lovisa Henrysson, 25 år, Linköping

En mening om dig:
En ganska glad sjuksköterska som älskar att både prata och lyssna.

Vad har SAU och din lokala förening betytt för dig?
En bra grund för livet och en fantastisk gemenskap.

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Lite erfarenhet och många funderingar.
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Ärende 22 
SAU:s verksamhetsplan finns att läsa på vår hemsida där du hittade detta dokument. SAU:s 
generalsekreterare Jacob Ämterlind informerar på årsmötet. 

Ärende 23 
Torsdagen den 4 mars anordnades SAU:s fyra regionårsmöten. Denna gång genomfördes de digitalt via Zoom. 
I samband med regionårsmötena genomfördes också SAU:s ledarkväll där Michael Jeff Johnson och Mikael 
Celinder deltog.  

Kommande års regionårsmöte planeras även denna gång att gå av stapeln första torsdagen i mars. Klockslag 
och plats får vi återkomma med.   

Ärende 24 
Följande personer är föreslagna från regionernas årsmöten till SAU:s valberedning. 

Från region Nord: 
Vakant (Intill årsmötet 2023)
Annie Målevik (kvarstår intill årsmötet 2022) 

Från region Syd: 
Erica Alfredsson (Intill årsmötet 2023) 
Linn Hallberg (kvarstår intill årsmötet 2022) 

Från region Väst: 
Vakant (intill årsmötet 2023) 
Vakant (Intill årsmötet 2022) 

Från region Öst: 
Vakant (Intill årsmötet 2023) 
Vakant (Intill årsmötet 2022) 

Ärende 25 
Muntlig information ges av SAU:s generalsekreterare Jacob Ämterlind samt av kontorschef Laura Lundström. 

Ärende 26 
Information av SAU-styrelsen angående olika givandeformer. 
a) Bärarlaget är en möjlighet för alla som vill vara med och stötta SAU ekonomiskt på längre sikt. Med bärar-
laget kan du ge en valfri summa varje månad via autogiro.  

b) Kyrkoavgiften innebär att du ger en del av din inkomst direkt via skatten. Du kan välja att låta 1% av din 
inkomst går till Svenska Alliansmissionen. Av de pengar som kommer SAM till del får SAU 15%. 

c) SAU:s bön- och insamlingshelg är ett koncept där vi uppmuntrar församlingar att lyfta SAU:s arbete och ta 
med SAU i bön under en specifik helg i september. 

Ärende 27 
Övriga ärenden är en ”öppen punkt” på dagordningen. Man kan som ombud kontakta SAU:s ordförande 
innan årsmötet och be om att få ta upp en övrig fråga. Man kan också under punkt 4, fastställande av dagord-
ning, meddela i sittande möte att man vill ta upp en övrig fråga.
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Redogörelse för 2020 års ekonomi
Ekonomiska rapporter – årsredovisning för räkenskapsåret 2020
Den officiella årsredovisningen som medföljer konferenshandledningen innehåller siffror i sammandrag. Vi har 
utgått ifrån dessa siffror och skall försöka ställa dem i relation till 2019 års resultat och budget för 2020. 

Vi har valt att presentera alla siffror i tusental. Resultatet för 2020 är summan av alla transaktioner från den 
1/1 2020 till den 31/12 2020.

Som ni kan läsa i den officiella årsredovisningen så har pandemin påverkat SAU:s ekonomiska resultat. En stor 
del av SAU:s både intäkter och utgifter härrör till de arrangemang som normalt sätt anordnas av SAU. På 
grund av de restriktioner som har funnits har majoriteten av arrangemangen inte kunnat genomföras under 
2020, i alla fall inte under vanliga former. Det gör att när vi jämför med föregående års resultat och med bud-
get för 2020 så kommer siffrorna att skilja sig åt väsentligt.  

INTÄKTER
Budget 2020 Resultat 2020 Resultat 2019

Insamlade medel 1 936 1 194 2 284
Kyrkoavgift 790 776 774
Bidrag 2 991 3 345 3 436
Deltagaravgifter och försäljning 8 892 894 10 650
Övriga intäkter 0 24 1
Summa intäkter 14 610 6 233 17 145

Intäkterna för 2020 är betydligt lägre än budgeterat och det är stor skillnad mot föregående års intäkter. 

Insamlingar som görs på våra arrangemang och som sedan förmedlas vidare till förutbestämda ändamål sjönk 
drastiskt av naturliga skäl. Vi kan med glädje konstatera att gåvor till SAU, från privatpersoner och församling-
ar, höll sig på en budgeterad nivå.  

Kyrkoavgiften kom inte upp i budgeterad nivå och den steg nästan inte alls i förhållande till föregående år. 
Vidare analyser behöver göras kring kyrkoavgiften, särskilt med tanke på att prognosen för nästkommande år 
ser ut att ge lägre intäkter än väntat.  

De statliga bidragen ökade jämfört med budget då regeringen tillsatte extra medel till Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att förmedla vidare till barn-och ungdomsorganisationer. Även det 
regionala stödet blev högre än budgeterat och beror främst även i år på andra ungdomsorganisationers tillfäl-
liga minskning av stöd, särskilt från Region Jönköpings län. Dock blev det inte lika högt som föregående år. Vi 
såg en minskning vad gäller verksamhetsbidrag, men det är fullt naturligt då stöden i normala fall ges av andra 
aktörer i samarbeten kring arrangemang.   

Deltagaravgifter och försäljning är den del av intäkterna där vi ser den största minskningen, vilket har sina 
förklaringar i inställda alternativt omställda arrangemang.   
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KOSTNADER
Budget 2020 Resultat 2020 Resultat 2019

Förmedlade bidrag och insamlingar 1 220 836 1 364
Varuinköp 2 025 173 2 620
Externa kostnader 7 451 1 508 8 155
Personalkostnader 3 925 3 363 4 039
Summa kostnader 14 621 5 880 16 178

Precis som med intäkterna så påverkades även våra kostnader under 2020. Eftersom vi inte kunde genomföra 
våra arrangemang på det sätt som vi är vana vid så sjönk även våra kostnader.  

Då vi under 2020 inte har haft möjlighet till insamlingar på vanligt sätt så har det även förmedlats mindre 
pengar. Vi har dock förmedlat mer vad gäller statsbidrag till SAU-anslutna föreningar och verksamheter på 
grund av det extra statsbidraget.  

Personalkostnaderna har under 2020 varit lägre än budgeterat och beror främst på fyra faktorer; minskade 
lönekostnader i samband med ett personalbyte på ungdoms- och utbildningskonsulentstjänsten, minskad se-
mesterskuld då anställda på SAU under året haft möjlighet att ta ut mycket semester, tillfälligt sänkta arbetsgi-
varavgifter samt på minskade kostnader för arvoden i samband med arrangemang och utbildningar.

ÅRETS RESULTAT

Budget 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Verksamhetsresultat - 11 353 967

Finansiella intäkter 11 36412 16
Finansiella kostnader 0 1 1
S:a finansiella post. 11 11 15

Årets resultat 0 364 982

Årets resultat landade på + 364. Det är ett resultat som vi inte alls vågade tro på när pandemin slog sitt 
grepp om världen i början av 2020. Det goda resultatet beror till stor del på att vi har försökt att anpassa vår 
verksamhet och kostnader utifrån den uppkomna situationen för att nå budgeterat mål. Vi kan konstatera att 
de statliga och regionala bidragen har varit oerhört viktiga, likaså de gåvor som ges till SAU på olika sätt. Att 
det landade på ett plusresultat i slutändan beror främst på att vi kunde hålla inne på kostnader och samtidigt 
hade vi tillräckligt med intäkter för att täcka våra fasta kostnader. Några icke budgeterade poster som tillkom 
förutom ovan nämnda kring minskade personalkostnader var sponsorbidrag för GF samt extra statsbidrag.  
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Balansräkningen 2020-12-31

Balansräkningen är lika viktig som resultaträkningen. Balansräkningen beskriver exakt hur mycket tillgångar och 
skulder som fanns i SAU den 31 december 2020. Man kan alltså på så sätt avgöra hur mycket SAU ”äger”.  

Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna kallas för eget kapital och skulle kunna beskrivas som den ”påse 
med pengar” man får kvar om man skulle sälja allt som finns i SAU och betalar alla skulder. 

I balansräkningen kan du se hur det såg ut när året började, förändringen under året och till sist utgående 
balans; alltså ställningen den 31 december 2020. Alla belopp är i tusentals kronor.

Tillgångar
När året började Ökning under året Minskning under året När året slutade

Andelar i bolag 4 701 4 701
Summa 
anläggningstillgångar

4 701 4 701

SAU äger 50 % av Gullbrannagården AB och SAM den andra hälften. 

Varulager 465 7 472
Kortfristiga 
fordringar 3 110 1 515 1 595
Kassa/Bank 1820 934 2 754
Summa omsätt-
ningstillgångar 5 395 574 4 821

Omsättningstillgångar förändrar sig snabbt. Kortfristiga fordringar är t.ex. fakturerade men ännu ej betalda 
lägeravgifter. Varulagret är vårt UV- scoutmaterial. SAU har mer pengar på banken i december 2020 än i 
december 2019.

Summa tillgångar 10 096 574 9 522

Eget kapital och skulder
Eget kapital 8 593
Årets resultat 364
Summa eget kapital 8957

Eftersom årets resultat är positivt så ökar det egna kapitalet.

Kortfristiga skulder 1 503 938 565
Långfristiga skulder 0 0
Summa skulder 1 503 565

Kortfristiga skulder är skulder till leverantörer och till Skatteverket. De kortfristiga skulderna förändrar sig 
också snabbt. 

Summa eget kapital 
och skulder 10 096 9 522

Summan av tillgångarna är lika stor som summan av skulder och eget kapital. Det balanserar och det är därför 
det heter balansräkning. 
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Budget 2021 och rambudget 2022 

SAU-styrelsen ska förutom budget också ta fram förslag på en rambudget till årskonferensen. RAM 22 antas 
av årsmötet och ligger till grund för den budget som styrelsen under året arbetar fram.  

Budget 21 antogs av SAU-styrelsen i november 2020. Årsmötet har bara att ta emot den som en rapport 
och fastställa den eftersom den redan är i bruk. 

SAU-styrelsen försöker förutsäga intäkter och kostnader för planerad verksamhet för både innevarande år 
(2021) och nästa år (2022). RAM 22 baseras i stort på budget 21 uppräknat med inflation och kostnadsök-
ningar samt hänsyn tagen till eventuella förändringar och omständigheter som är givna vid budgetens framta-
gande. 

När budget för 2021 framtogs beslutade styrelsen att ta fram en budget utifrån ett normalår, eftersom det 
inte går att förutse vilka konsekvenser som pandemin och de efterföljande restriktionerna får. På samma sätt 
är Ram 22 framtagen. 

BUDGET
Budget 2021 Ram 2022

Insamlade medel 1 972 1 980
Kyrkoavgift 786 750
Bidrag 3 208 3 420
Deltagaravgifter och försäljning 8 765 9 042
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter 14 731 15 192

Vi försöker vara realistiska men samtidigt hoppfulla vad gäller insamlade medel. Vi har sett över tid att vi har 
ett stabilt insamlande av gåvor och det är vi tacksamma för. Kyrkoavgiften beräknas tyvärr att sjunka.  
När Budget 21 gjordes hade vi inte fått besked om regeringens tillsatta extra medel till barn- och ungdomsor-
ganisationer varpå det inte finns med i budget, men det är inkluderat i Ram 22. Regionsbidragen beräknas 
på en något lägre nivå än tidigare då vi har fått indikationer på att den tidigare tillfälliga ökningen håller på att 
avta. I skrivande stund är det oklart hur bidragen från stat och regioner för 2022 kommer att påverkas av 
pandemi-åren 2020 och 2021. Vi kan dock se att prognosen för utbetalda bidrag för 2021 ser ut att stämma 
ganska väl med budget. För att SAU ska fortsätta att få bidrag på samma nivå för pandemiåren kommer det 
att krävas åtgärder och undantagsregler, då vi ser att SAU har tappat medlemmar under pandemin. 

Förmedlade bidrag och insamlingar 1 150 1 398
Varuinköp 2 200 2 200
Externa kostnader 7 284 7 416
Personalkostnader 4 108 4 190
Summa kostnader 14 742 15 204

För budget 2021 så inkluderar det inte en utbetalning av extra statsbidrag men det är medräknat i Ram 22. I 
budget 21 finns det inte heller med en utbetalning av UV-scouts stödkassa då ingen insamling gjordes under 
2020. 

Verksamhetsresultat - 11 - 12

Verksamhetsresultatet är intäkter minus kostnader, ej inräknat finansiella poster.
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Finansiella intäkter 11 12
Finansiella kostnader 0 0
S:a finansiella post. 11 12

Årets resultat 0 0

SAU budgeterar 2021 med ett resultat på + - 0 kr och det gäller även för RAM 22.  

Styrelsen ser ingen anledning att lägga en budget som ökar intäkterna, men styrelsen anser inte heller att det 
med rådande osäkra läge är att föredra att använda vårt egna kapital för att finansiera ett planerat budgetun-
derskott.   

Vi vet inte i skrivande stund hur pandemin och dess konsekvenser kommer att påverka SAU ekonomiskt un-
der 2021 och 2022 men vi följer situationen noga och gör reviderade budgetar löpande för våra arrangemang 
och för SAU som helhet.  Det kan förekomma skäl på grund av pandemin för att revidera RAM 22 under 
höstens arbete med budget 22.



SVENSKA ALLIANSMISSIONENS UNGDOM 

Protokoll  2020-06-07 

 Årsmöte 2020 

Sida 1-14  1–34§§ 

1 
 

 

Datum och tid 2020-06-07 

Kl. 14:30 – 18:10 

 

Plats Presidiet i Jönköping på SAU-kontoret, 

övriga deltagare via Zoom 

 

Årsmötet öppnas  § 1  

Hanna Johansson, SAU:s ordförande, hälsar 

välkommen och öppnar årsmötet. Hon 

presenterar även upplägget för dagen. 

 

Presentation av styrelsen och arbetarkåren  

 

§ 2  

Hanna Johansson kallar fram SAU-styrelsen 

och arbetarkåren som presenterar sig. 

 

Fastställande av röstlängd och mötets 

behöriga utlysande  

 

§ 3  

Antalet ombud inom respektive 

metodområde har före årsmötets öppnande 

registrerats enligt följande: 

 

Barn: 16 

UV-scout: 30 

Ungdom: 27 

Musik: 7 

SAU-styrelsen: 12 

Totalt: 92 

 

Namn på deltagande ombud finns registrerat 

digitalt.  

 

Kallelse till digitalt möte har skickats ut till 

medlemsföreningarna den 30 april.  

 

Årsmötet beslutar  

att fastställa röstlängden som 

ovanstående.  

att godkänna årsmötets behöriga 

utlysande. 

 

Fastställande av dagordning  § 4  


E-ID signatur log

Härmed signerar du avtal: Protokoll SAUs Årsmöte 2020.pdf med transaktionsID: H1LIwz9CU

Genom att skriva under med din e-legitimation godkänner du villkoren i avtalet och förbinder dig därmed till avtalets villkor.

Signaturen registreras av e-signeringstjänsten Verified och en bekräftelse med det signerade avtalet skickas till parterna:


		Tidspunk og dato 		IP adresse		Navn 		Fødselsnummer		Firma		Signatur 

		2020-07-01 16:07:58 CEST		84.216.128.57		LOVISA HENRYSSON		1995-11-13		bankid		PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmxoQW5HUzdWZ20rbithRFNvdTVBV3B0TDJZUkRjd29oT3ZlMjJ4K2ltRTA9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT44cnhIYTVvS29KU2xINlRnM3NKV3M1WC9aTVdTVzdIZXNLaDVURi9oYVc4PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5kSUNXL0dOQ2UxZFNhSXI2S1ZxZGlnQ3ZJTFFUdXY5NC9RYWwyNEl4eStrSThzaURVSHRlNnBXVi9HVkVNQmFaVk81cG9FYnhwVFBnMUZaV2YxYzdYdFZyMi9BOFc3b01jQm5SMkpwVXllV2xLUXA5cW9JaWxEeWxLVS9uUjZJRHN1Mkg2SG5wVmx5RFZBejlkanE0Zk00L3dFZWhVWlIxZzluNXprWUY0OU1kRWx2a1NVZkY5S0Foa1NZaElBeG5oc0JmeEhKdHhjVWNUV0RNdG9MT0RNRE9ZVE1xa25OVlZrRlh6YVNyd29heCtaY29HVDhDaVdNUnhyOTJvQzh6QjArdWxxZmFqZTUrckw5Y05NV0kySXo1bnNQU2JUM0RwT29GV0lrWVNMYm90cGo4d2phaXZaZzQzUXFYdlBWOVRkcWZDaWV6TzB5UzBPdWtOcGlBZVE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVVRDQ0F6bWdBd0lCQWdJSUUxaXFrVnlOOFFRd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVGt4TWpBMk1qTXdNREF3V2hjTk1qSXhNakEzTWpJMU9UVTVXakNCdXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVTTUJBR0ExVUVCQXdKU0VWT1VsbFRVMDlPTVE4d0RRWURWUVFxREFaTVQxWkpVMEV4RlRBVEJnTlZCQVVURERFNU9UVXhNVEV6T0RBNE5ERTRNRFlHQTFVRUtRd3ZLREU1TVRJd055QXhNQzR3T0NrZ1RFOVdTVk5CSUVoRlRsSlpVMU5QVGlBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4R1RBWEJnTlZCQU1NRUV4UFZrbFRRU0JJUlU1U1dWTlRUMDR3Z2dFaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQkR3QXdnZ0VLQW9JQkFRREVWbmhwZUlmZWV3SmNNWkNiOGNaenBtTEZXSlp3YlpxS2lLcm1VRUZtdCs5ck80M2s5SUtzTUd0dkJIcG53RmVFSjV4b2hRaTlGYVozbmgrb3hteWd3cHArWXBYZGN5TDFURWkwKzVkblFtRk90VUx5YytMWkpXMGVIckdFQWRBNlJUWUJpVXRtbnp3cG5qckJ2RVlXTml0bkN0allia1M4Nm83bWdmRnVkV1o2eTQyVzlnZm9iM2twQ01nVFZ3bDlKZGszcWJHVEFPNlloNmdMQU5JZlhlRGFvR1J1cnhyMXExRXZGTW8yajBnZTQzMk9YNG5vZkhJZDhYaGtGcWp0U001QzRvZ0dIanBGNWpvVVJoN1JNT05Ua3pMZFVtL2RlUERwWDZ2cnRuREFjVHQ0Nm5QTzJkQ0ZvbE9UNE4rR3NrdUw1WkpLcUI3djZSa3FDSWJGQWdNQkFBR2pnYVV3Z2FJd093WUlLd1lCQlFVSEFRRUVMekF0TUNzR0NDc0dBUVVGQnpBQmhoOW9kSFJ3T2k4dmIyTnpjQzV5WlhadlkyRjBhVzl1YzNSaGRIVnpMbk5sTUJNR0ExVWRJQVFNTUFvd0NBWUdLb1Z3VGdFRk1BNEdBMVVkRHdFQi93UUVBd0lHUURBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUjNwQWpXcnIxMEkvZ0R3OWZaWG1qNElHM0NNakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVa0ZLKzRtazAzNkFROTNiQlhBaE4xWWtITzlZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUFEZ2dJQkFEeFZickErTkNwVzJzZ0g2MTFobnBNallTZ3BLODA0RXZhYXcxamhnV3EyelhvRnVpQkxyWUtoZUl4NXBvdHdCMkFkSjBPdHFlRDFCSG4xRTdweXBoa0M1SUltSHhkWFBsSHlyNTA4dVVyRmQ0c1h2b0l1R0ppdXVRaER1TGZacmRrbkc2VHlMY0N5V0pLcDJxK21IamNCUDVkVDlFcUZKZktTU2xpekkzdVRNcmtIT0RSK0hLbEp0NVN2VlhFcjVtWkNXZkVwMzNyZGRPTnpkOFhjT2hQYjM3Tk1mdWZkS0I0dkVKTnZYaFNBU3JCSzdXM3hpcVRDY0hFNnFKR1JhSHkvNXZTQ2JrUmxBd0xrRmxoM1BDeG9udW50eEwwSjlPb2xCMWxhUE5PQVZ2aFFMU2toNE9tM1hPMmxaRWpCLzRDbGt1R2dSMHR3R1NMamNYYmVYTWZnbFRKM2xtaVBBUSt3TThVZlI4MVRtMjVBY2d4SnlSK0tuRVBTVG5DMmhnSGtIbVhFTHREWHNLWXhMSlh0Vk1wR0xCcUZQelo5ZzVLckxNbXlKSHlWVXJDYi9WaUhROEtSZCtlUFEyLzhHWHB1cXF4Y0cwQXZuRUk0T1dZM292cWh0dTVMbndpT05FU3NMVGh5andROElwTkFBSTlmMjQ0QkJtd3RkOS82am45TVdJMnFFa014MWpmdHlqN3BFQ05tNEZRRnQ1Qmt6MngrTWwzUEJMb1M3RVJjdzZKb2lzcTk2RUFma1ZzUDFoL3c5dGt1N2M4ZjltYWZWdUNndzZwY09NVUZmUUhHaEg5NEZ5emdsdS9iYjhMR2Jtanl1WGl3bGxqZW40ZnJYQjhFWHNzbDV4djMveUZtNlZzVHZ1dUdBYjhZbWtGL2FNKzFGYWxzb1h5bTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnlqQ0NBN0tnQXdJQkFnSUlObVJmVHd2d3MyRXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4R3pBWkJnTlZCQW9NRWxOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREUzTnpjMU16RWlNQ0FHQTFVRUF3d1pVM2RsWkdKaGJtc2dRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQWVGdzB4TWpFeU1UTXdPVEU0TURGYUZ3MHpOREV5TURFd09URTRNREZhTUcweEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeExEQXFCZ05WQkFNTUkxTjNaV1JpWVc1cklFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBeFhRWnZmMy9nVWRJT05kZkRRdUIxcDRGMHlTcTJKTlZzcy9NVk1WNmpxdHJpOGwzQXlMLzFtQTRXUmxlTjd0a2NrRm9UaWtNWUphNzZnbHVMUmZmM0g2Q0NOSjhYV3hZaHlsWWc4c3dBdGdxTHdmNy9LNG9QekRrcjRPUEhZcGh3ME43bm11MmxoQlJBd25Xdmg2bmF3blpKOEpKdVV6WnN1cUFVZlIyaVRGZTR1UkpKZlkzdm5tMHRRWUF1TnJTa2JqU1FlWW9tejd4RXFKMzJvQ0U2bjhURnVEeDN0TDNFTEhNWDE5aG5PK2trcjFVWWRsUUhrTC9zNEhyNmhRbVA0L2dSd24xdENzeGdXOHhqNmEyZmtDcUN1RG9YaytlNmNuemc5SlZCWVIwVXhkdi9wczNtOGU4RlRLSG9oRzhHWW01bkFBMXp2WEYrbWc5bWxnWEhwYTZBWWVjdithTWxidjFrcDRnOGtzUzMwQVVjVWhuTVdML2J2eTQxTXNDT1NHdHZPZi9kVTlQa1JxOXBxbm9kRXk5OTFNS01xTFN2cFhxQWp3ZHY2ek5OaFRIWFB1S2lPOXk1bkx2UFFudGFKRnYvZWllTVFMdlRNTUpHN1NPWWlzR0JRMm0vMmEzZUlyRW1oV3dmNmN3RDJ0VUhjR084Q3pFc05nZUY1M3B4Z05zTDVxTlI4Wkw1ZnlRVXk3VWdnMGxUaEpBZFlpMno3bjF5SHRvRmdUSTdjNlgyMmVubFNqMDh4eVJudGd5M040Z0E4VUN3NUg3RFBmYkNlT2tBLzhhcVc1a3IyaEI5QXhjNVhSaUZ0ZU5sbFRwL2E1THV6aXBKOUs0SUJSRU40Nm5WKzNWSEpZSllBcjBtczJuVXZ3OFpnVk9CS0VOVURYRytaN0xyK2tDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhla0NOYXV2WFFqK0FQRDE5bGVhUGdnYmNJeU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCTFlSWkEyMDJscmZYd1RUSFdvT3o3WnhUaWF2U0kyM2FSWUVnN3A3WDNEb0hXbUI0TkxndHU4d1VCcGQ5UWZCdzZkYzc3dWU3WUJINFBHa2w1akZRNzYwTEs0Q29RNkJpWUdObFFIQXVIWS92cGMxYnVBcjdWZG5EU2FlM0htTTYzZ2pWSkdLK0tRR2QwUEhxTzZ2WDFoRFB4MFJ0V21mNU9qQVBDTzAzQ3B2RTVmNXZtZVYxYzF0WVU4VzRqcVZOMTNzaWZVa0xIbTViSlB5Y3Azc0tFdDNJWjFOS1c2ZHhuazlYRkxhZHVrRjRKQzhWelozak9xMEZFRU5EVkdYZkZGbjJQd2NueXloNzlIazB3UjhxT1M5WlI4YThRTS8wODJKN2c2SGNCYm5CVjBhbWFLdUpjcUpUMWw5KytIOWZOYU9oa2hHclhsVVN6dm01ZzVSYmNXUVI4K1JORjM3c3hPMDdxcWlTbmUzVTJVbWtlWjlsWDJLYnhoTm1KWjIrWGZpTEczN2FSVGxPTk1FcXhzemRDdGtod0pTZlJxU2tlK09NcEJ1TGZpcWpNTXBwQlVCQ3VEUVBlUStoTHJSMGh3L3V2aW5NNzYrVDNNMFkyK1QzS1JsK1RYb044Z3R2MG1NT2VXcTlMVEh2b2xnZTJFVDIrcTN0cEpNQWRGR3E1YnNCRzl3SENhaDZZZGpISUxIVGRNU09IYmNNZ1BDQjNqNUJCbnRRTDdyc2pwY0R6YURFT1BuakZiVnBiMWI1M1U1RE1vdmdQdVozODY4UEhpaEdEakMrMmNQZjlpa1Z5N3ZhYmk2LzFGU28zMWgyV0xVZjRhdStPZFI3dStxdmVGY0FHeUxjQVQyd3FyeXRQNUZaSkJGakNvTjhXMmFVUWIrOEszNS9SVkE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndEQ0NBNmlnQXdJQkFnSUlBN3NMUVRFaHp1b3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpFeU1EY3hNak15TXpaYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qTXlNelphTUdNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeElqQWdCZ05WQkFNTUdWTjNaV1JpWVc1cklFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURhblNlK2JySnIya3YvdXBmVlE3ZXBHeUFCWDE3amNTeWRiaFlWUVhhR3NORmI4MUZCSithcHhVOS8xYUpZY0IrSGlERDFyejJIdHBSWkV6TGxUckI1QnkrOWxBZmFLMWR3aWRQZ1M0TFpyc1AvdGR2U1MyNXJHQW1zQTNIaXVYMlFKSVA4emowa0gzTFgzN2ZnZGQzMzh4cHhWZW5wSFVxNURtclFPK2RmTk9CU1FHU0RKTVJwanFOeEU1WXlkZERZSnBVYzEweVhaNm1iRHhCb2hoSFl5ZHVRS1YxWU16VHBwd0xtYVRLQVV1RzlwM0pnZkdmVXlDei9nc1RGVm9hNWxWVVRHVFF6TEk4ZUVYN0dhZWlnWHdSVXNHTHBhS1FRK2w1NndhZ3JPS3NTcVloM1NiVkUrTVNrMnAzMk5sZTFoai9YWUVDdFVNeG5WV1drcFFRRDlkY1RaeE1YRks3NzB3YWo3K2tBYktQMmo2aVAzYUhpbVpxanBFa1EyTEJXVzlSK1ZLdUFDbUpmVFcvbnBaazJWekl4REhDQ0hxOHQxY3d1VFRTMHZnTG9GZ1hJcGh5aFdJY1FlVDZhTE5tVDBlUEJIY2NwTXVSNlBvR3hIZVcxUzRMU09BeEZBMEMyS0M2enlJUXYyMFdQcHRUb2MzZURVOTI2N3hKTTVNTzgxRnB3dUU2YmdSTGc1L3p1NWp4ZWYvQ01KZlJjNzljUkhoV01YVnZGbUZORUZ1TGRXaVV3dkJaalFvcHJ5aStvS3Z4TzJ4NFN5Ujk5RXBJRVprZWYxeTJLWmdxKzhQWVkyWS9NMndrVVkrSEp3emh3dWV6bnZ6cjJOSVdZMmZzUzlwenZBRG9mRXczU3hkc2VNdjZIT2wxcll0VjQ1UmtxRXkxbnNGaldMUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm5pcnF5NmtnY2V2VTdhRGNuY2dicmtXUExVekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQVRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUFZM2M2b0RkL1F1RGpjUEFtay9oeHQ4ZVl5TUV6Z1M0TVVCREZBRWFJTTQ2NTdFS0VwMHhVNkp4SUZwb0Y1L1JkeVcvL2p2VmlxQTNyYlVXWW5vQUN6MDlvaUNRZ2puYVpKZ0hET1ErdDZnK2tWMlZuRUpHR28vVUQ2eGNuSkNGbWRrRUt3eGc0bmova2IxVlJ0UGpaaXdBS28xYVIxQ2pWU2k5S0VBVWluUXpXM0hNbnhDWDlzYzlaaTh4RWZyQlNWa2gyaFU2WUozaU1iOFVUR1d1RzIyRFJCeWQzNFNNQ0kyY1FPWVhWejJNZDVqekt3TU1yS1hpakJYSG1NU1RoRmxQbkdjUnZocUN2MzI3V2sxU1hQTzV6MmtaSkVINTd0VE1qNkUwMUhhRmdDc2dhanphTm5aOGpBRTRKTUhxbGVBMlZXY0hBWGo4bXJISEdVVmxMejdXNlJHQXh5c3BPQ3h0SnhJMUFRTUlQWGRoWkJCMXg0cG9pR3VEVjhNSTdDRmd3YW5kKzFsbW03a21qZ1luUFJLTnVHS081Q3RPRmZ2bDY1M2FrdEVjVWJSU2l3OS91ZW1vNU5JNFBYNHNXelVtMy9hRG9rU09HYVRmUk84cGJtak5CU2ltV0UyNDVENC9Hc0NyR3VQNkUyTXZrVWl4U09BVHh4N2Nhc1Bxa2xsVk82enlMUldyUzd6aEF4UW94UjhOcUNuUlFvVW9hOTNPNXRnc2kxQmNTZW5ocnRTYUNpM2Z2Vm1ZKzZWSE5iOEhRaS9sR256VHRYM2dWSXVESHFXL2oycTlrMkt0OGp5cXh1SFBJRytJcWxsczJsU2FHcDBPcDNLWFFZY2I4YisxTWdHdE1oZXpzcmpaTkZMRHF2aEpBSjJ6VjFybGd1UzlXQldwK3FXPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNNT2tjbTFsWkNCemFXZHVaWEpoY2lCa2RTQmtiMnQxYldWdWRHVjBPaUFuVUhKdmRHOXJiMnhzSUZOQlZYTWd3NFZ5YzIzRHRuUmxJREl3TWpBdWNHUm1KeTRnUjJWdWIyMGdZWFIwSUhOcmNtbDJZU0IxYm1SbGNpQnRaV1FnWkdsdUlHVXRiR1ZuYVhScGJXRjBhVzl1SUdkdlpHdkRwRzV1WlhJZ2IyTm9JR2JEdG5KaWFXNWtaWElnWkhVZ1pHbG5JSFJwYkd3Z2RtbHNiR3R2Y21WdUlHa2daRzlyZFcxbGJuUmxkQzRnVTJsbmJtRjBkWEpsYmlCeVpXZHBjM1J5WlhKaGN5QmhkaUJsTFhOcFoyNWxjbWx1WjNOMGFzT2tibk4wWlc0Z1ZtVnlhV1pwWldRZ2IyTm9JR1Z1SUdKbGEzTERwR1owWld4elpTQnphMmxqYTJGeklIUnBiR3dnWkdsdUlHVXRjRzl6ZEM0PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPlAxaEZrejF2VnBoY3FnZUt4OXFuVWtGODB2dkdGNjE2Rml0MXZtdktsUzA9PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDTEc1aGJXVTlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTRPRE14TWpNekxHODlVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1N4alBWTkY8L25hbWU+PG5vbmNlPlQrbUZqY3NsMnBLNXlMamEyL09kZlRqakFFcz08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5WbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkM8L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR4T0M0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5RVTVFVWs5SlJBPT08L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+T1E9PTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPkRtTHhOU0RnMTVFbVdscmhLTitpS3ZWaGFocz08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=


		2020-07-01 16:14:03 CEST		92.244.221.241		Gustav Micael Arne Eek		1993-07-01		bankid		PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmZwUm9GcXVFY3JENkQ2R2Z3dzMxRUQvZXR5TDY2a2RIUlZCUElWbnEwM0U9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT50aGVVMEVzN3d3TTFYT1lFcTR0NXUzaDdmL3FlK2JMSVZmVHJEZnpHQnZZPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5saTc1SVFLSUlNMjRNQlgyZkY3Tkg1TU5yZU9XZC9KbTAxRDc5RGkvbTVnKzZBOGJQNmxyUkNiRXJIMVkreVFyREpGUm9zTjhaaHl4R1lKTU9kS054VDRwRnplMU1hUmQ2Qmh0MENsTmdLRGc2Y1l5cWl6SjRIMzViSkRqSVM3RWVhWU5ybHkrdVp2WjFWMG9zQ1k0bEdyYkQzVmFOMGVOSHowUXlYVjZyZ09QM3lOMkM4UzZtWWlJclZEOVBaMEJmbHJpME9oS3BRNjhEaTNhbnZvaXRNeExoSVNzV2czUDArZ1NBaCszdlkzbnZmVU0wazd3S2FGN1FUT0VabXZGNVBGdlUwYkljUHYvMlNERFk0MHZiL1VZMFphTGF2M1NjSmRRNmtWU3k4eEhERnFOUTNnQ1JEcllBWkhBL2ljRElzSE5ublZpaHlVa3VrQ3I5N0dTb1E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGbFRDQ0EzMmdBd0lCQWdJSVBSbFFHN3k1NjVNd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEU0TURNd05ESXpNREF3TUZvWERUSXhNRE13TkRJeU5UazFPVm93Z2RveEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1Rd3dDZ1lEVlFRRURBTkZaV3N4R3pBWkJnTlZCQ29NRWtkMWMzUmhkaUJOYVdOaFpXd2dRWEp1WlRFVk1CTUdBMVVFQlJNTU1UazVNekEzTURFMk5EYzRNVDR3UEFZRFZRUXBERFVvTVRnd016QTFJREUxTGpJNUtTQkhkWE4wWVhZZ1RXbGpZV1ZzSUVGeWJtVWdSV1ZySUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVmTUIwR0ExVUVBd3dXUjNWemRHRjJJRTFwWTJGbGJDQkJjbTVsSUVWbGF6Q0NBU0l3RFFZSktvWklodmNOQVFFQkJRQURnZ0VQQURDQ0FRb0NnZ0VCQU44SGlXb2lXbFhpNnZ3UGZRL0VHcDVVWXlBZHRNbjhCU2txdUxreEZkTWlZUitXS0lPSjhsYk1Lbk1saGNqbjUxS0R0YVNodVk3U1RXbVEzaERZY1BnWTh1cTd4S1NrRWwyYlhnNENuTnh4VU9BbnU0SWNDK0NWdkJVTU5YVHN3T3RxbFl4c1pNTXhhRXZVNStRVnMwR3MyRlFaTWJza2tkejFjSWNYeXNrQ1NUZ1FZUFpRUkFpekt6bzhETEZ5OXRNMFE1MGxaSlB1aW1ieUZjUXlJamNHSyttU21JclhPbittYlEvOHphQU5kVkYzdDFZYkg1eWdnWTJjeDY3ZjJZY0x5ZEZHWldNdmc0SXlzYkhIekdOc1F1Slh1ZVlQQ2lOTTVPMnJGanVsQXg2OC9obDM1ZUQ0ZS9GWThndTRGZUdybE1IWjNieE9iSFJsOEJSVE5aTUNBd0VBQWFPQnBUQ0JvakE3QmdnckJnRUZCUWNCQVFRdk1DMHdLd1lJS3dZQkJRVUhNQUdHSDJoMGRIQTZMeTl2WTNOd0xuSmxkbTlqWVhScGIyNXpkR0YwZFhNdWMyVXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnWkFNQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkJ6MTZJWU8rVTVVNjBKZjZneHZBMmhrVmY2SU1CMEdBMVVkRGdRV0JCUVNBSE1qR0t0QjFjUUJFYmdXazYrWXJsQjlOVEFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFzRkFBT0NBZ0VBTmxPT2FpbW9jd2d5aDY2UDI2UG9hcDBsd01PdzdTMkQzMVJWcGFtYWQwa3dlT0dnOURvT0ZNTW03TjdxVTlaY3R1MDhBaG03cGZoNWxKa3RCWUZLLzFwSzhMUXRxME1pNWtpNStsc2tyT0lnalkrZVpvKzRxVDMvMlROZGJ1b1JVb1hQeW1SNE04L0FMbHVMbTNOUExzVmVBUmdrZFI4dGZmeGM4K3J0TVRadWh3eDNoa3pTdzQyZ0hDRjRFY3E1c2YzT3RGeHJWWFVUQll1TFloK1dhNHR0SzZ0SnYzcmprN2tjOXk1UVkxNDV0T3VFSTBxdTRaMDNVeGdMYVE0TXdhRDIxVTZCbzE1dm9HdkdlbzJjUVRxMWNvV3dnRE9EYUNJbXVINnZOL1dubzlxQlFwS0xITEIybFh5LzZUOHNJTFBwV1VVcklDOTZ5M29wcVpZRW93dDJGSkhvcnZwQVJYbElSaGMzNmZjYVJRc0t2NlNaaGdUTTMyREpteDRBUkJOQUhlbGdyTUorN0FXK1l2SUZzQTQ2ejdOeGVtTHJXT3djMFBlRHJVbytVRmU4cmdSYXNqSk9ERnhsZ0RrVHB2YkdJMkgyZ0xPYUdSSUJ5MWM4emNldXlsWGZNanpSWUZvallhMzBuQlliSU1obGxMN0o1TEVwWks0VHpCYmVNa2x1MjI3bVR2UzdCWWJacW5hcStkZVhMVlFKT1hmZnVvTjd4Q2pvaDB0Qll4cCswNmp2bjB4dUlLRWt0QTZCNkVhV25ESytPT0ZrV1RYd04zenVTWjhlYm5yMGJtdVdyODNiQi9GbVZwaXRjMURxTTNCNWUycWI5VkJ2MnBuYWswd25rZ29GR0wvWm9JV2pJeXlna1B0Unp6OE1IKzFXcHBDdkFmb2NJc0k9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlHRkRDQ0EveWdBd0lCQWdJSWZNejdKL053L1M4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3Z1ljeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVGt3TndZRFZRUUREREJUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TXpFMk1UTXdPVEUzV2hjTk16UXhNakF4TVRNd09URTNXakNCa1RFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF3TnpjNE5qSXhRekJCQmdOVkJBTU1PbE4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNrZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUUNha09tY2FlNWo1T0o0N3N6bzV1UWhkNjJzUnNhRzU3Nmo0MTNDdUkxSjUvU1ZxZmo3THE1dEJ4Nk56MXR4dWcrQ3pxNjllM3cxNmhqYmtEWGVvaVJtUFB1T2NLaWFVV2FRamw4Y2l1NW1kaFFNUVhlUlFrT3NNbGNMYVVCUmd4K1lYUlhJdWZsYmNrc3JvYXBDTzhyQ1FUQ1FMQ3RjL0tHWUgwVTJuKzRES29ody9va1RVRUo1c1U1ZWhSaWtyb0Y3NUNSMllsckZTL0hmeDBpUkFHU2FJMzV1bjdGVm8wZlBrM21IdUlBZzFDRUxoV3lIKzJ6ZUJsRTRWaXp3OG5RT0VvamdoNzBTUE03bXZoekZsSTNSdk10MGUzM3JyZDc3OXdSVVdMUGNzeldCWHFtRDY2Rk5wMHd6Vkowc1RROFZGcFdxanJlVTVkdnIwVnVLQ1pWa0VwZHN1MGJ5U2lkek9nZHpHMGRiQVcxSVc2bVVVMUc4eVgxZkc3ei9laU16L3l4dlBiVlprU1JYUjl1cnZvWlZVbVROdjdobmdhVUVJVm1Vb1JnNStOK29pbWFLT2VuVmh4Mm5KcS9LbmNXekFkVVhZdTNBR0l1VnJRY0U3QVB1QUxMazZPbVZvOVd4alEwNGFYLzlKWXlpTWo0ZTVteElaMDJhZzc5YUVFZlJucUlZS3grMUZZOEkzWkJYc1J4VzQ3NmEvOVNkSHczRnFVbFN0ZWZ3QWFra2Z0UWlDak80ZU1mRHZ6MGllTFlhSUtBcm1aUFVSNURqQ1d0VEZGWDB4bjZwVGNJaStSS09ZVG5FZHZWQXVSN2dCZjJVUk5UZDdKS0UrM2wwOXFxaTRUUVdibEFaYjF1Z3lua0V4UFMzZko2UVNvd3NraTJRT3p4SFpMaHhFUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVSFBYb2hnNzVUbFRyUWwvcURHOERhR1JWL29nd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCU0lqRlpKQk0wU0E1cWRTMWFUaENMbnNBR2RqVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUZaSDhjUVZPWEkzdHZtWS9qMUpUT0lLMVZPdHpnWVZCVU5hNHRZTllFaDFxRm9ONWZKajZFRWNlSnRmTmVIQW11RUVPWis1UWdOemVjWjdzYXJlcDZxeUF3TkZkUm8xb2pRRHQwTWliY0pkb0xkbWszems0ejZBTmNhTkZPZWJuRjdqajQvaXZKU0Z0UTNHMUNKMEk4Ry9uOFJYdjFtVms0dEhwd0JNOWhxeFErTGswOENEa0xka0p5bllQck1tS1Zrd2NrQUhHejFnOGllL2xOUWNYSmM4VmpwWUhwZHZLWkJLSVUzVmx2Z3RxQy81MnR3aHpoQkFuenN0NlJHZzB2RG0yRk8rcWJDTTR3WEZhZnI5TXhlb1NjN0FjNDJodFU5R05vcVlYenZtTWtFOEIrQ2FaT1dycjRyZkhXY21laVBDcUxaK1pua2dDbkh1ZjM5L2R4R1NFRDU3ekt2czFSRTZPMlNicHdQaDdoZk1nM2FFaWZxaVlwNXZoVHhsanBpSXgyYmhMc2FDTE9IcGlFSERJdkpEazI0elZpM3RCOUxaQUVUcmFtMm9oRGJvcFlqdWhCa1JNTW9sbDFna3JIeFFLMnpBbmRCUXM4eDl6ZDdEdnBUQlVIM2s2QzBXN1ZoN09lTHNMRDRrWkVLbkdJU2NseE5TMjROazFXN0tpcXBmYkhPTWNzL3A1L1crWmNyN0pDZ05Tank5KzJ6MWx3c01nRXNJNnZOSk40V1NibjZXNy9EM0JpcDAxdW5RenR1UnRQMmJEUjNjZ3Y3UHdhaklDb2lkT0x6NFNreWhTV2ZiR2xEOVZQbG9lQytTc2poR2plMTVxTE5MME9vcjJIZHVHOXVkTkMyRXB3UUVsL0dsTjNKL1dlS1RrS2V6MUd5Q0NUZitLdHRYPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGNVRDQ0E4MmdBd0lCQWdJSVhVNTQvd1lPY2k0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF6TVRZeE1qSXdOVFZhRncwek5ERXlNekV4TWpJd05UVmFNSUdITVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURW9NQ1lHQTFVRUNnd2ZVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREEzTnpnMk1qRTVNRGNHQTFVRUF3d3dVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1NCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFsTTRQYXZPM05tMTdIYkZBaGVlUjMybGtHSU15Q09sMStJc1FjNi9UOVgzdDVCcEVxYWpFZEJVTU5tV2xMT0QxR0lHRGQwbVZvV1cySGd2RU5nMitqMmE1Rnd5eWNBU2RCVE11M1hxN2VnbEIwNzB3SUllR0pCQnFOU0dISEx2N0RtQUs3cjl4S1gwaUlDSzAzalo1RlFmZTVsV0tleTlWZjdTcFpRVDRseVh1Q1ZOcFB5MHhpQjJhcC8rNnR0aE53a25XZXlkZmU5cVQ1bkxFS1NMNW1wWkE2azYvOW1VNExhMU9IK0VZQnQwclpPVmZmSXN4K0NCc0VEWW10ODVOMk1zd2lMK1hrTXpVaDBIUGw4Nlh3RGZRZUJZVVNORmV2aWh4MXRwWmtBOWgyRTU1eENPNkE4UmJjemM3dVpBWE1zcUp1Vm9xOWJJam4wWW1sMmROZUNHUTBaeTZxVmV6NTFZK3lYZ0dSajlsM0l0RDZVTm42bFVNWFBvdWtGSEhRSm92SWcwa3RSYVFNZCsvZ2dFcGY1bUV6UGR2ZlVXZjZ3cVZnWG1JdFZPcEExUEF4K0xQdmQvUkFjUVdiZUJUSVV5NW5PUHNwZ09ZTGZLR1BhQTdyclUzM1V5aUJjU0tYOCt4K0U1aHBEOGlKdXM4Ym92eGpzZVFFRmtCZ0FaV3ZXTGZIdUJkSU9oTXFKRC9UV0QrUG5SUTVzeXhGYkUyMDZHaDRwSU1MS1hSdEVnbC9hWkFXM0NUM1EwalAzQzNEY0hRSCtobjU3RmJuYmxaNHUvczFaVUxRdExuRE55OXBaWTBJL09EZDI1RGI4K2hTNUZYL3RIMDYzWVFYTXFsNDRGNXNQdTRKWERXcHF6RUwwdzc5VXNJalZabFo0Sm5qdjdUenZkZG56MENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSWlNVmtrRXpSSURtcDFMVnBPRUl1ZXdBWjJOTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUI2cTdZMHkvMmZrd2t6U2lGNFZPMFlKQ0tBUlZEV1FOOWRCSlk4UlFWSDFXNTd6Z2NRbDBXNHl2SndZNHVWRlBWTlJjVlVYbC94ajZ2WDd3cjMySFBVS2ZIR0srUEdKNjl2MVErWHRvL3kzR3M1VjFIQmordS80dW1OOS9sZ3FwcDNKcm9DK2k0N1o1VEtoajRmZk4vNC9pTkt2dklUcWtkQldlcVVGRWRNdHBla1lPU0NtMW1NSExOUGpsQ3dVRys5eDN6T3FLS1ZHYUVMUUU2Wm1uYXVEa2tVcGEvUW5XMWsycElLNkIrdHNZVG1qZmhxSEtldzlnZ3Z5NjZmSnVIa0lsRjRKNU9JYWFDVndUSE81M2xQM203d1dJdU9yak5McUtpRmRQVkFFUkkrc3RDb2pSTjRLRTAwb01hSThXd1J1Q0Nld2JJK0JYcHRSWFlQbzV5Q0FCUmpXWHJzY0hkVmNWaVVkeVV5WHpjVlF3amdkNnhkTjE1cVRJOVYyWEhvaU5IODBlblkyRTVmL3FsN2xuNThHbDNBU09vYUk5a2RuaUV6b2pLaG9kSmhRakRRWEZ0R2pYT0RiSVBpTGM0ZXluYjc1Y1hLS29TM2p6Y1ZtSEp2NkxJamVJd0dXSjF2SGs2YWdPSVM5NDBOU0xoQjlvcnVGVy9WN29pWk5VQklIZUt4Rjc0UzlhWWVFdkY3dGlDZTJJTDdIU1hCYmxuclczdCtYaGxEZ2Fqdk1aQVFGampocUYyMUJrd3dhUHJYOXlWYy80S004UHpLVy96UWZQZURFK3JFWjFtV1dXaUpOQWY2aTFuQzlNOFhiQjdHYVRRM0lMTUtLaTN0NVE5K3NHNVU0cEM3VnUyWk9LMnRzbVJSSGtTSDlydHQ0NHZ6eEp3TnNkQnJWdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNNT2tjbTFsWkNCemFXZHVaWEpoY2lCa2RTQmtiMnQxYldWdWRHVjBPaUFuVUhKdmRHOXJiMnhzSUZOQlZYTWd3NFZ5YzIzRHRuUmxJREl3TWpBdWNHUm1KeTRnUjJWdWIyMGdZWFIwSUhOcmNtbDJZU0IxYm1SbGNpQnRaV1FnWkdsdUlHVXRiR1ZuYVhScGJXRjBhVzl1SUdkdlpHdkRwRzV1WlhJZ2IyTm9JR2JEdG5KaWFXNWtaWElnWkhVZ1pHbG5JSFJwYkd3Z2RtbHNiR3R2Y21WdUlHa2daRzlyZFcxbGJuUmxkQzRnVTJsbmJtRjBkWEpsYmlCeVpXZHBjM1J5WlhKaGN5QmhkaUJsTFhOcFoyNWxjbWx1WjNOMGFzT2tibk4wWlc0Z1ZtVnlhV1pwWldRZ2IyTm9JR1Z1SUdKbGEzTERwR1owWld4elpTQnphMmxqYTJGeklIUnBiR3dnWkdsdUlHVXRjRzl6ZEM0PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPlAxaEZrejF2VnBoY3FnZUt4OXFuVWtGODB2dkdGNjE2Rml0MXZtdktsUzA9PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDTEc1aGJXVTlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTRPRE14TWpNekxHODlVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1N4alBWTkY8L25hbWU+PG5vbmNlPm5CMjJJZ1hORHcxeWNnQUVTeCtyYXpKTkNCYz08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5WbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkM8L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR4T0M0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5RVTVFVWs5SlJBPT08L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+T1E9PTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPnp6Y1FJNlROam40RDhyZkxFS2ZVTmxMOWpSUT08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=


		2020-07-02 05:29:44 CEST		83.251.191.249		MALIN HENDELBERG		1995-03-28		bankid		PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPk92bVluRkdXTzVTeHZtZzEyRGloaGZBODBJZUFqblROYTBwdTgvamkxWDg9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT42MjVRZGE5dERXRmRqZ0JlSkdOYlVZQzlJUTgxTmhsMkNyU3E3ekl6cHdjPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5nYm04ZTRmbmVSbzlzNjR1Rit0YnhPeUlFOSsxRVpTQXBPcHFuaVY2TmZTUnhYd2ZrNjFzcjJmaU5kY1kwbnozT3IrSWYrczk2ZE80Q0VCbnFEUG1STTRrcktXZCtwNUJva3VZL1QxVWMwbGl1dXdsZW16dUlFTjAyRlE4ckFSNm1oc2JHN2IyM3IrYmRFSjMxNkdRNDQ1RE1DYlVrN3hlTndMUUV0bERzQ3NiU2dOblhxTEFLS2pLVzM2U1hPUFd5aUkxQ2VMbllRT2s1U2U5Qjdqa1pOMWVYN0RkVklqUHd6Wjd0b0VVSHdteVQ1QmJIcE9wa3ZBc3ZadUN1SDVjc1hLTFpDOHJPRTRmSy8zaXd2SENRd1ppWXp0OWlKTUttM0dDUTliNUwvSDVCVytpK2t0eldiSWJxS2p2STZEU09jMXhWQXd3bGUzTHMvTTBwUXduQUE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVVRDQ0F6bWdBd0lCQWdJSVNFY0ppZHFXSUhZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVGN3T1RBeE1qSXdNREF3V2hjTk1qQXdPVEF4TWpFMU9UVTVXakNCdXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCQXdLU0VWT1JFVk1Ra1ZTUnpFT01Bd0dBMVVFS2d3RlRVRk1TVTR4RlRBVEJnTlZCQVVURERFNU9UVXdNekk0TURFeU5qRTRNRFlHQTFVRUtRd3ZLREUzTURrd01pQXhNQzQwTUNrZ1RVRk1TVTRnU0VWT1JFVk1Ra1ZTUnlBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4R1RBWEJnTlZCQU1NRUUxQlRFbE9JRWhGVGtSRlRFSkZVa2N3Z2dFaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQkR3QXdnZ0VLQW9JQkFRREgzMXN0M0pvNTJTZE1iVHRLYmNoNEtRN2hsbUlhb3FTRnRuNVNCWk1RKzFuSGdpSjRlcTB6cGgzR0VKME92NXVnamZnY3lXKzJTNmJWZzhBOWhIdU54YUY1b0dvZUtCNjNsaGxJZDVQbG8yMFBJczlZQ1JaV2dNU1orY29EbjhLaXZoalJ2Sk9EYVBERXAzRzB6ZDNVcUQyVXpzOFpOV2l2SG42Y2VueG9mM2lOdjhiRysrbnF0VXBGQjd4UTZrSHN5Wi9wNGxEOElkeStQMzlEZ2NybmtQYWM0U1YxWXI2S28vaTZvdk9UY2pycFdMbnBlSkxqallYM0xyYzNHemFSN2M4eXFjbEVmREZhd2piNXh2dTBMQXhlTWxYbHBDbjk5TDV3Q2J5UWhjZm52Zko2MDVmNXNjM1paRDBTaDRzVkpUU01Qd25sS0oySGx1R2NXYk9SQWdNQkFBR2pnYVV3Z2FJd093WUlLd1lCQlFVSEFRRUVMekF0TUNzR0NDc0dBUVVGQnpBQmhoOW9kSFJ3T2k4dmIyTnpjQzV5WlhadlkyRjBhVzl1YzNSaGRIVnpMbk5sTUJNR0ExVWRJQVFNTUFvd0NBWUdLb1Z3VGdFRk1BNEdBMVVkRHdFQi93UUVBd0lHUURBZEJnTlZIUTRFRmdRVWRMLzc1RXh1b3lTN0plTVpieHU5RHpUL0pYMHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVZDZRSTFxNjlkQ1A0QThQWDJWNW8rQ0J0d2pJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUFEZ2dJQkFDT0VrQWZmQzFaMUdoeFdXbnJ4M1NFQzdaQnN6SjR1THA1S1p5R2RKSituVmtBNEtsVTNMQnlaMFN6VDkxS0ZJaDFhaVNwZy9EczZiWlJNUGp2alFVMWFKdlltVVVGTVZrd0VUazJDVmNJTnVmOXdMMzV6SyttNHJJUDI5ZzZPdTk1K1diOFkwdTQ1MkozOWVFcXVLdWM2NGQ4UjVYZW1jUmVmTEMvNGk1aytjcDgyTjIyVWhCNWMrdXJ2N3dqNUJrVUxTUUhqTk9HOHp0YWdkQlNnZjdZZytmbE92b2duWFdua0RrNnltSkdhTlFGODRqK0Q0d1ZkNzlNVStYWExRcDlZaVU5cUlrc2c0SklZVUJ1YmQ0ZlRKYzhXZzBuODJHM1JOeUEwZ0Y0OVhrejVsOVpDQU5TK1RqendnaVF5L1JyL3lxQXJ6YWxzYXJCNis2ZVZTMnMxdlBGd1NNb0Nobmp0K1Y0eGwybG1rTTNEOHp2SVJ4a1RyV0NCeFF0RmV1NzJyUFBMa050cG11OExZN05sd3cvR0NXWFBsYXN2Z25Nd2xOR1MxRWlVc2JCd0ZhS3pwV2FlTlVlZEdJTUdaanhSS2FHekttK2tXRS8vdWo5aEFPVG8yRm40MjN3MFI0dVdOVFEyc0VOYjVhMlloREUyRnBEdVRyK2hFZE1qaEV2Y1c2bWNMWCtsODZoYmNzRC9ObmlJay9NUVpObHdxZUoyMWdPYi94YlBHR1FEQTBwNmpOb05TZnlFSGp2NlRMS2l4Z2w3RkRiWVQ3SUx0ZmFScHMvSDJCSWFaVklyVFczM2dseUk3NGRENG5XQzRqeVJzbnFwS0Y2eExVTGpMRTRlRHZMMlpVc1dTRWhCRk1TaGVFQjg3L3RSa0xBSVNVN2VmTDV3SSsxSjwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnlqQ0NBN0tnQXdJQkFnSUlObVJmVHd2d3MyRXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4R3pBWkJnTlZCQW9NRWxOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREUzTnpjMU16RWlNQ0FHQTFVRUF3d1pVM2RsWkdKaGJtc2dRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQWVGdzB4TWpFeU1UTXdPVEU0TURGYUZ3MHpOREV5TURFd09URTRNREZhTUcweEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeExEQXFCZ05WQkFNTUkxTjNaV1JpWVc1cklFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBeFhRWnZmMy9nVWRJT05kZkRRdUIxcDRGMHlTcTJKTlZzcy9NVk1WNmpxdHJpOGwzQXlMLzFtQTRXUmxlTjd0a2NrRm9UaWtNWUphNzZnbHVMUmZmM0g2Q0NOSjhYV3hZaHlsWWc4c3dBdGdxTHdmNy9LNG9QekRrcjRPUEhZcGh3ME43bm11MmxoQlJBd25Xdmg2bmF3blpKOEpKdVV6WnN1cUFVZlIyaVRGZTR1UkpKZlkzdm5tMHRRWUF1TnJTa2JqU1FlWW9tejd4RXFKMzJvQ0U2bjhURnVEeDN0TDNFTEhNWDE5aG5PK2trcjFVWWRsUUhrTC9zNEhyNmhRbVA0L2dSd24xdENzeGdXOHhqNmEyZmtDcUN1RG9YaytlNmNuemc5SlZCWVIwVXhkdi9wczNtOGU4RlRLSG9oRzhHWW01bkFBMXp2WEYrbWc5bWxnWEhwYTZBWWVjdithTWxidjFrcDRnOGtzUzMwQVVjVWhuTVdML2J2eTQxTXNDT1NHdHZPZi9kVTlQa1JxOXBxbm9kRXk5OTFNS01xTFN2cFhxQWp3ZHY2ek5OaFRIWFB1S2lPOXk1bkx2UFFudGFKRnYvZWllTVFMdlRNTUpHN1NPWWlzR0JRMm0vMmEzZUlyRW1oV3dmNmN3RDJ0VUhjR084Q3pFc05nZUY1M3B4Z05zTDVxTlI4Wkw1ZnlRVXk3VWdnMGxUaEpBZFlpMno3bjF5SHRvRmdUSTdjNlgyMmVubFNqMDh4eVJudGd5M040Z0E4VUN3NUg3RFBmYkNlT2tBLzhhcVc1a3IyaEI5QXhjNVhSaUZ0ZU5sbFRwL2E1THV6aXBKOUs0SUJSRU40Nm5WKzNWSEpZSllBcjBtczJuVXZ3OFpnVk9CS0VOVURYRytaN0xyK2tDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhla0NOYXV2WFFqK0FQRDE5bGVhUGdnYmNJeU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCTFlSWkEyMDJscmZYd1RUSFdvT3o3WnhUaWF2U0kyM2FSWUVnN3A3WDNEb0hXbUI0TkxndHU4d1VCcGQ5UWZCdzZkYzc3dWU3WUJINFBHa2w1akZRNzYwTEs0Q29RNkJpWUdObFFIQXVIWS92cGMxYnVBcjdWZG5EU2FlM0htTTYzZ2pWSkdLK0tRR2QwUEhxTzZ2WDFoRFB4MFJ0V21mNU9qQVBDTzAzQ3B2RTVmNXZtZVYxYzF0WVU4VzRqcVZOMTNzaWZVa0xIbTViSlB5Y3Azc0tFdDNJWjFOS1c2ZHhuazlYRkxhZHVrRjRKQzhWelozak9xMEZFRU5EVkdYZkZGbjJQd2NueXloNzlIazB3UjhxT1M5WlI4YThRTS8wODJKN2c2SGNCYm5CVjBhbWFLdUpjcUpUMWw5KytIOWZOYU9oa2hHclhsVVN6dm01ZzVSYmNXUVI4K1JORjM3c3hPMDdxcWlTbmUzVTJVbWtlWjlsWDJLYnhoTm1KWjIrWGZpTEczN2FSVGxPTk1FcXhzemRDdGtod0pTZlJxU2tlK09NcEJ1TGZpcWpNTXBwQlVCQ3VEUVBlUStoTHJSMGh3L3V2aW5NNzYrVDNNMFkyK1QzS1JsK1RYb044Z3R2MG1NT2VXcTlMVEh2b2xnZTJFVDIrcTN0cEpNQWRGR3E1YnNCRzl3SENhaDZZZGpISUxIVGRNU09IYmNNZ1BDQjNqNUJCbnRRTDdyc2pwY0R6YURFT1BuakZiVnBiMWI1M1U1RE1vdmdQdVozODY4UEhpaEdEakMrMmNQZjlpa1Z5N3ZhYmk2LzFGU28zMWgyV0xVZjRhdStPZFI3dStxdmVGY0FHeUxjQVQyd3FyeXRQNUZaSkJGakNvTjhXMmFVUWIrOEszNS9SVkE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndEQ0NBNmlnQXdJQkFnSUlBN3NMUVRFaHp1b3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpFeU1EY3hNak15TXpaYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qTXlNelphTUdNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeElqQWdCZ05WQkFNTUdWTjNaV1JpWVc1cklFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURhblNlK2JySnIya3YvdXBmVlE3ZXBHeUFCWDE3amNTeWRiaFlWUVhhR3NORmI4MUZCSithcHhVOS8xYUpZY0IrSGlERDFyejJIdHBSWkV6TGxUckI1QnkrOWxBZmFLMWR3aWRQZ1M0TFpyc1AvdGR2U1MyNXJHQW1zQTNIaXVYMlFKSVA4emowa0gzTFgzN2ZnZGQzMzh4cHhWZW5wSFVxNURtclFPK2RmTk9CU1FHU0RKTVJwanFOeEU1WXlkZERZSnBVYzEweVhaNm1iRHhCb2hoSFl5ZHVRS1YxWU16VHBwd0xtYVRLQVV1RzlwM0pnZkdmVXlDei9nc1RGVm9hNWxWVVRHVFF6TEk4ZUVYN0dhZWlnWHdSVXNHTHBhS1FRK2w1NndhZ3JPS3NTcVloM1NiVkUrTVNrMnAzMk5sZTFoai9YWUVDdFVNeG5WV1drcFFRRDlkY1RaeE1YRks3NzB3YWo3K2tBYktQMmo2aVAzYUhpbVpxanBFa1EyTEJXVzlSK1ZLdUFDbUpmVFcvbnBaazJWekl4REhDQ0hxOHQxY3d1VFRTMHZnTG9GZ1hJcGh5aFdJY1FlVDZhTE5tVDBlUEJIY2NwTXVSNlBvR3hIZVcxUzRMU09BeEZBMEMyS0M2enlJUXYyMFdQcHRUb2MzZURVOTI2N3hKTTVNTzgxRnB3dUU2YmdSTGc1L3p1NWp4ZWYvQ01KZlJjNzljUkhoV01YVnZGbUZORUZ1TGRXaVV3dkJaalFvcHJ5aStvS3Z4TzJ4NFN5Ujk5RXBJRVprZWYxeTJLWmdxKzhQWVkyWS9NMndrVVkrSEp3emh3dWV6bnZ6cjJOSVdZMmZzUzlwenZBRG9mRXczU3hkc2VNdjZIT2wxcll0VjQ1UmtxRXkxbnNGaldMUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm5pcnF5NmtnY2V2VTdhRGNuY2dicmtXUExVekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQVRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUFZM2M2b0RkL1F1RGpjUEFtay9oeHQ4ZVl5TUV6Z1M0TVVCREZBRWFJTTQ2NTdFS0VwMHhVNkp4SUZwb0Y1L1JkeVcvL2p2VmlxQTNyYlVXWW5vQUN6MDlvaUNRZ2puYVpKZ0hET1ErdDZnK2tWMlZuRUpHR28vVUQ2eGNuSkNGbWRrRUt3eGc0bmova2IxVlJ0UGpaaXdBS28xYVIxQ2pWU2k5S0VBVWluUXpXM0hNbnhDWDlzYzlaaTh4RWZyQlNWa2gyaFU2WUozaU1iOFVUR1d1RzIyRFJCeWQzNFNNQ0kyY1FPWVhWejJNZDVqekt3TU1yS1hpakJYSG1NU1RoRmxQbkdjUnZocUN2MzI3V2sxU1hQTzV6MmtaSkVINTd0VE1qNkUwMUhhRmdDc2dhanphTm5aOGpBRTRKTUhxbGVBMlZXY0hBWGo4bXJISEdVVmxMejdXNlJHQXh5c3BPQ3h0SnhJMUFRTUlQWGRoWkJCMXg0cG9pR3VEVjhNSTdDRmd3YW5kKzFsbW03a21qZ1luUFJLTnVHS081Q3RPRmZ2bDY1M2FrdEVjVWJSU2l3OS91ZW1vNU5JNFBYNHNXelVtMy9hRG9rU09HYVRmUk84cGJtak5CU2ltV0UyNDVENC9Hc0NyR3VQNkUyTXZrVWl4U09BVHh4N2Nhc1Bxa2xsVk82enlMUldyUzd6aEF4UW94UjhOcUNuUlFvVW9hOTNPNXRnc2kxQmNTZW5ocnRTYUNpM2Z2Vm1ZKzZWSE5iOEhRaS9sR256VHRYM2dWSXVESHFXL2oycTlrMkt0OGp5cXh1SFBJRytJcWxsczJsU2FHcDBPcDNLWFFZY2I4YisxTWdHdE1oZXpzcmpaTkZMRHF2aEpBSjJ6VjFybGd1UzlXQldwK3FXPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNNT2tjbTFsWkNCemFXZHVaWEpoY2lCa2RTQmtiMnQxYldWdWRHVjBPaUFuVUhKdmRHOXJiMnhzSUZOQlZYTWd3NFZ5YzIzRHRuUmxJREl3TWpBdWNHUm1KeTRnUjJWdWIyMGdZWFIwSUhOcmNtbDJZU0IxYm1SbGNpQnRaV1FnWkdsdUlHVXRiR1ZuYVhScGJXRjBhVzl1SUdkdlpHdkRwRzV1WlhJZ2IyTm9JR2JEdG5KaWFXNWtaWElnWkhVZ1pHbG5JSFJwYkd3Z2RtbHNiR3R2Y21WdUlHa2daRzlyZFcxbGJuUmxkQzRnVTJsbmJtRjBkWEpsYmlCeVpXZHBjM1J5WlhKaGN5QmhkaUJsTFhOcFoyNWxjbWx1WjNOMGFzT2tibk4wWlc0Z1ZtVnlhV1pwWldRZ2IyTm9JR1Z1SUdKbGEzTERwR1owWld4elpTQnphMmxqYTJGeklIUnBiR3dnWkdsdUlHVXRjRzl6ZEM0PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPlAxaEZrejF2VnBoY3FnZUt4OXFuVWtGODB2dkdGNjE2Rml0MXZtdktsUzA9PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDTEc1aGJXVTlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTRPRE14TWpNekxHODlVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1N4alBWTkY8L25hbWU+PG5vbmNlPmVjSkd3TzRCSWsxMFdIYWg2ZkIvMFJOcDgwWT08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5WbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkM8L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR4T0M0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5RVTVFVWs5SlJBPT08L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+T1E9PTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPnZzMGhLckhzQVRHMmxXcVFNamQ2ZVRzKytubz08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=


		2020-07-16 18:05:54 CEST		81.230.104.251		SOFIA SVENSSON		1991-01-10		bankid		PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkFrZXQzWkJRWUpWUUhSOVViNHRTdWdTczRZR1VMQnQvOHlFQjJtaklpOUk9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5EZkdUdWduc1U2dFVYRE9GcVZhb0FRTWVuWWhJZElhSksrOENVWUNodHhJPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5aU3FObTZLckJZKzMxUm5raVc3TmF3NXd1eUFSMm1BWHdUb0V6Z3BFaXByQlA0NFJzRVRrOUM1cGxNQVhzSDJjWTg3UGdoY2QwNVYzUXI4cmZlbkpLZ2p4U3hVeDhiSW1vOG8yT0IwUGlMUHJNUSswSkd3dUo3M0haL3l1czc0OVdoeTNLZE8zbXhHVWo4R2FFdXo3RnBlS0cvN0xhanczVVhoVWQ4V2l6ODNMMFpjb2Fod1AxWDgwQ2Y3d3JGazkvWk50aktVNm1MdUVnbzNza1hPaWh6Q1hjVGhnSFFWUWR6ZEY2UDFxK2dudGdLaHJpTmRjUlFRQnVoOEk5SG1LRG5oM1o2SlpKMk9BOVBjU3luZGw0SEhybzZrSzh2T2FSRVg3UXo0WFM1ZWhLMEhBVWJvUTB2b2Q5cmNDUFZFcFowMjQ4ZEdPakI4eEdPUC81M3FKcUE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVHpDQ0F6ZWdBd0lCQWdJSU5UL056bk5UT3F3d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERXFNQ2dHQTFVRUF3d2hUbTl5WkdWaElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEU1TVRJeU1USXpNREF3TUZvWERUSXhNVEl5TVRJeU5UazFPVm93Z2JneEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUjR3SEFZRFZRUUtEQlZPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEVUQVBCZ05WQkFRTUNGTldSVTVUVTA5T01RNHdEQVlEVlFRcURBVlRUMFpKUVRFVk1CTUdBMVVFQlJNTU1UazVNVEF4TVRBeU5UZ3hNVFl3TkFZRFZRUXBEQzBvTVRreE1qSXlJREl4TGpVektTQlRUMFpKUVNCVFZrVk9VMU5QVGlBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4RnpBVkJnTlZCQU1NRGxOUFJrbEJJRk5XUlU1VFUwOU9NSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQTlHUk8rRkYza0dCYU01MWRpVDFSaGEzYksyZEVLZ2lTZlAyb2IvSWZIdHNXTGl0YXRtWnc0OTcxbTdKK1lSbHZlVDhwZ1JDUmY5OE90dlhJQUpsamJPRytKNHN5MzB0Q1pWeC95K0ZwR055ZVZ1ZmU3QktOUml4N3M4d0N6RHBQVSs2U1B3KzQ1UWRUYU1OT0pDdCtMcWRTTnhiOWNtU3hzaDZLR2hjekxISzVjS2tPQlEwS2JEcnZtWDBpd3JKWXVJQ2FMY3pnMDVhQUZDSnI2REs5ZWFTcHNzU1dZazVGVTc0b1JobWhkenlGTlJVUUI5KzdJT3RMZ3BXcnNZZnpLSEZkM1BLM2wxek5hZS9uaDYzdmZBdUdmUDdxUEFydlpWUkZZWEhjMDlSUnR6cUNqYzZZQzZGYU8ybk9GOU8wZ3ZzY1NlVWxya2pKMHJoaVhmNVJCUUlEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCa0F3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVXptaFR1OFl6N29KdjFJVzdaNS94OHBrUlpHY3dIUVlEVlIwT0JCWUVGS1htY1ZFRUVJT2UxQ0dpS1JKMlhOcnlub0ZiTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFDRFVONXZWdEJRNHFKZU5NZnpKK3JHaklkQllKS1gvbzhJSnpYeFVDWjhkTU1PNWRkeUZXajNZVUQ4b1J4dnBIT3JkU2IzZVhRWCtiMVhYRkJBWGdFS0kxb3RKQjVOanorTk5ZZmtoTHhXMGh2Z1gwK0UvYmJYK2RHMWxtZlpYVEplcEtxZXAzYnAxNC9oMFZIUmVNSEsvWDFSWThRZ0lNV1lKYmhoUDRSdjJ4TGtvcHVENEd1cmgxNlVxc2pZTjB0VnhYZFdWVEQ4WFFTUkEyN1RWeHZuekp0N2YrUkNZdEIrNnhqUlRiSG9SSUhyUjczc29DYlJlUzRFdE1pc25xM0lxN2laWHk4QVNKTzlBZm80Vi85VFRlNGhvUGtwTXVGa2hJQ2d3UzBrMzljTkZ4VldIeGdURDR2U0NSd1FGYk5EbjhoSUpwWTZHamU2R1FqUlZ6amFpTEk1Wm52V01uMEVrZWE5MitjbW1mRGpZVU56UE5mbXo3VkdlRUxnaXNUc1hDcVluTll3TjdUQ2ZqbWx3UXNSN2FMMStXRHlQd2ZBc2xWd2JsWndmMUErRVV5dy95MzN0T1lDa21zZGNpR1l1NlFiYXFpRzBQczY3T2ZraGFhL1g2UjZUWmZIVlFtSDVuUGRjeDB3d1gxL21YYkVjVzdiRFRXMHVDV0ZqQlJBQUtBY3NzczFMOEFyVlRsZTkvSUt5NlU2TUNDUVVROU9HaWdzTExEUFZPUVBSVEhTYm1YRXE5VDRyb0RhbmtkQzZHN1JBZ1BJbUNMd1ZqK2ZERnovaUR6RVhvRVR4blBPSUZ6Nk5ZMlpmdTdjZlBzZmNleVZkSk1rS0RIWVdxeWpXSDd1aktkdHlNOWk0TnNiL1MwSGRZTjZtY2lMNlZ0RUpCMGs3L2Z2Znc9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnpEQ0NBN1NnQXdJQkFnSUlReUwzWG85YU91NHdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1pERUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4SGpBY0JnTlZCQW9NRlU1dmNtUmxZU0JDWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEUyTkRBMk1ERXlNREVnTUI0R0ExVUVBd3dYVG05eVpHVmhJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdIaGNOTVRJd016RTFNVE15TXpNMFdoY05NelF4TWpBeE1UTXlNek0wV2pCdU1Rc3dDUVlEVlFRR0V3SlRSVEVlTUJ3R0ExVUVDZ3dWVG05eVpHVmhJRUpoYm1zZ1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNVFkwTURZd01USXdNU293S0FZRFZRUUREQ0ZPYjNKa1pXRWdRM1Z6ZEc5dFpYSWdRMEV6SUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFETkJKeDRzOGhzZWRxQ1pzWFpGOTNaY0cxWk1TU2szMmF2aTlBVy8xT3hqMmdycXVwYUF1MFVGOGlJdHNTQkMyeGp1ZGZCd2JPMXdySCs1TFBIZHFnY2FwV1BHTGk0U056KzcyRExRTkZkZ3BYMGVjWHljWDZFYitVdkdNY2ROL1dlQ09OdVRkUEVJNHBQQ2NTRXZjNkdQTGRyVzhXbE04U3Jia25yQnE3Z0JUQ1ZGclJQL3pVSkdPZWt1Mm1uOFpuUmJBRE85VUVYOU01aWYzRmtUTEtMeHpNM2E4VXRvWlBEZEptTzRHaVZURkpiVjJuanJDd1VsNTd1M2RxOVAxcm16MGt5NURaZ0RlVmNMSE9mMnZIekxVVndwSy9RTm1jRmozMmZKZTVNdk1SVXoyeGIvNFdZT0tMWnR6Q2Q1RWtIcEJwNE9GUkV5anh3VTd0V2VSSDc2bVl1UldWYTJrcVY1M0lldXRlb1cyMkUzUmZybTlKRVFzYnhKQWVOcjlrMnlFeGpzMlYzTE5LOFBhK2FlZ0NxWkxlZkp6Q1hMSTBNcmlNdGt1Z3hTWU5QTU1iY0l2QUxLUVIycXM1VTJqYm81RUFMdGEvdVBTV0txdHBkcEJBNThoenFxL1g4T090a0xKRnljRURqWUlnbWtURFFZZzNyTXJqYXphZlZTeW5ZUXljVVFocWZmUHhSeGkyeSt6a25QRWp1OWRPVWF1bUxEcmM3NC9TeVBvQ0hSc290WTRmUzZxdmdjaVdtb1hFL05iQWpsRDhJRnJ2SU5va0grWWdrTjdTdTIzZFZ5enUzL3pNbWlibVdYSUNJWGs1UDFlREl1RmR5Zmg0NWErUHBjVmd3YVMrTGVoQjNWNkE3Q0daZVJmTVJ2c3BSTWpoL25LVk9NZnN3K1FJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVXptaFR1OFl6N29KdjFJVzdaNS94OHBrUlpHY3dEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJtclliSW82VWtHalljRUlvSzhkMVNMTWdjUWpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkJUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFCT3oyMFJLeCtVWHNUbzdiVzFvRW16ZExkNytJS3dvMlNickI3ZEpXSW9JMFlDblhIclQvaGFENURjeUxoWWtRZ0d5YTB2Sjk0SitSa25lZzR4U1lUY3JvRXNFNVpHeEgrclQvRWxUOWVjcjMrYkpzc1R0RkM1NHh6UXllNHJlV0NvSXJNWDBrZksxdEJ6d3EwclVHNFcrZFRlMXY3ZmZaTGxocTRkZVZPMlRLci84Q05wZ2dvN014VWNwR1RxYng4TUJhWDFoWWJkT2tzSEFFV1hPNW1TOHJoY0tmZkhHVTBwb1d6RHZkV2Y2d2lBVUZpQS9wUXJiaDFlU3FHZEM4NWQzeklGQVc2emxpczNqUzFWc1RpSHBGRWJ5dDhwWVNpTmlWSERsSlluVmd1T05uMlUwTHRmdVJJdndsOWtsV05BbkR6Z0FlbWZ3OXdTVlF4bXNRZlVDMEh1VzA4TDBsRDA4WEpEbStGbmZrcWIrQkpSVkJQNFlRdEdVa3RCK29NaE9FRXVYUGpxMDdRaWJVVG9va1hMS1A2azZqZ1A1YzQvanlwMzN4anQxUlRJeStZd0hRSjNzU1FhK3c3NklUVGUvUzZxSkJ1MC9OM0pQalVGV2s1L3M2MEwrMkwydmFoaU8rVFhzcGlwMFNRR0txQ1NLZnFQK2EyekN5dUVEVzdVbTF6RlJ3RXo0NmY4cEZvdk42NUVaUVZvVVVaaVB1WDVMR3N0Q090VGNRVXB3cWdXSVkzTDh0MmxyVEgrQ0lwUHJheE5NbTZ4SVhDQld4Y2M1cnFSdkJIUlZEYzZ5Z211dE90SEF3OGt6cHIwemhVSFFjY0laK0JlZUZPL0d5UklkMlB4aXVSTWtGTUV2dEVDOGxWVk40QlBQTGhHVU1vZzlmSkhtYWZZZjwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndUQ0NBNm1nQXdJQkFnSUlBMWwrUnBxRTZpb3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpBek1UVXhNakk0TlRsYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qSTROVGxhTUdReEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUjR3SEFZRFZRUUtEQlZPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TmpBeE1qQXhJREFlQmdOVkJBTU1GMDV2Y21SbFlTQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBNWZGeCt0Njk2eUwxNXFlTytvcGJkZjFYR3FRRlBoRnlWWkIxUmpkM25iZzFVNStXejJhV2MxdWdmK2ZxcTRVcUxGTGo4Yy93dXphWUU1MEhTTFpvbE5hTkZ3b0FBNXd4OUdWamZFU2J0NXMyT29ZMEJhQ2RHU2J5dVZDUGwrOGdvMll2MUR4K0FkQVZEQVRjRWxHYzRjVUhxQ29GeER3M0JCWkRwRko1TERjb2Y0c1pSY09tWjNnOHA2WXVaMDN2UGdjdFF2bGNNUkQ2L0ZMQnZoelRjVTBMYW1iaWFNTlArVW5CMFltcTEyY01DcGVoZUQ0WFNzY3A0K2ZOOVVSbjNhZEVVR3pKYkxJanZlMDIzekFIWDdCN2tNaElZU095QzJNYUIyVmdxMEovbldxaWU3K0JubzI2TVMxL1lVS0lDb3YrNlFZM3hodWJQeUtLblo3TWxaVEwxV3hmQTRkM1BJR09XdG1KdDkyS09MQkNid2RYY2tjcW5URVIyQ3NrOVhwc1pOdXpUei9ZUjBaaDVnM2VRYllZRWlCek02cXlmeDFrempEYTZaUmUvd3R3QkFCbm5VclptcjhwbDlWOEZPUFJXVVMydjRqSHEwSVpUZk5BK2I1SEZROFpub0E0QlRYSUVsejZ4UldMTTdpLzZRMlhvenowUmtaTlRTMVZ3Y3VvMmxKUU1kMHRmbjQ4cmhXVTNBd0xFN2FOSDk1dWpVNWZPdUNKTWhKQW9NekVIdzJ2VGNRdHFCUjU4Z1Rid3hyWmJDUTVhbU9yWDJtZ0VUT1o2M2phQUhnQ1hPMStFeXREaytBL1FueHVpTGI1SktuY0hyNjQzaWhOOFJUOUM5d2VlQStjQUZSY2dYa1lIanNYZnhEZmFwaUM1dVVyVHpBeXkyWlBnKzhDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkdhdGhzaWpwU1FhTmh3UWlncngzVklzeUJ4Q01BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCRytrUHM4bGZrWXZoNkhQdU5RQlNqcXpXVDBsL1l5RXcwSzdLZFduUTA2ZWVlV1lLamFGVFE2Y0RJUDB1Y1FxM1I0Y3pKOFFXL1RCSkZnSTk1UlUxTFY0Wit1ZGJ4eEcxNU9qSk9iWUl6dHQwRFU0RXJ3eWYyckRFSmVFOEhTeGl1ZDBmdlllWmRxWlFlZDIxTi9ZZFZSeVI4U0RwSENYUFBvbVl4YjFWeWZuemJuM0F2QitZcHBYWVFZQVpka0ZlOUZ3NUZWY2x2Mlk5TUQwRENGY05rMHZmYW83bEJPWkRFZkNKV042Nnh2SHRPK3dMQzZGald2VG40N3ppcTlnbXk5WmV5Z1pTRExheGt0NFMzSDZpalBzeEwrZHVrdXAvSnpuVHJlMnk4VkhnUGRWamU3QjhBL2diT0VaWXY1UElKYUtTZmMwZFg3WFd0dXBPeTFIMC9xSXdQOVB5bHBIZjVjZzRJZ3BxclphWktTamxvYld4aVA5UTlSYWlOSkNUSlp2SU80d1ZxQTF0aUdXSXJ0a0xIeGZYbnVZb0k0ZmF4NVRtSjc5d29EbmRzdlNsejkzRlkwTFdtYS94NlpWNzlseGpieDgySUxVNHN2bGxOWlBUMi9WY0lQNk5SZlNwMmFSMXBZeEJ0c3piVS9FUzhvd0Q0em5Tb092VFgzTC9yYWIzQVo4VUJOWTEzNFJxaXpGc09ROHhJem1jbTE0eWt5bFRmd3RJTW1ObWVKTnViR3JpRmVlQnhUM1FiQ3hzMEJhZnNrRW1IYURib1FnN1VndkQ0N2RiSXIxMzQvK201WU5rVkdnbUY3R05pdm1sV0lYd0FpczFYQjl3MXBtbXp0RXpON2ZxaVlKbnp2QVA1YWthcjlicW80Z1Z5clNOQXdsck9rUVRFMHc9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TTU9rY20xbFpDQnphV2R1WlhKaGNpQmtkU0JrYjJ0MWJXVnVkR1YwT2lBblVISnZkRzlyYjJ4c0lGTkJWWE1ndzRWeWMyM0R0blJsSURJd01qQXVjR1JtSnk0Z1IyVnViMjBnWVhSMElITnJjbWwyWVNCMWJtUmxjaUJ0WldRZ1pHbHVJR1V0YkdWbmFYUnBiV0YwYVc5dUlHZHZaR3ZEcEc1dVpYSWdiMk5vSUdiRHRuSmlhVzVrWlhJZ1pIVWdaR2xuSUhScGJHd2dkbWxzYkd0dmNtVnVJR2tnWkc5cmRXMWxiblJsZEM0Z1UybG5ibUYwZFhKbGJpQnlaV2RwYzNSeVpYSmhjeUJoZGlCbExYTnBaMjVsY21sdVozTjBhc09rYm5OMFpXNGdWbVZ5YVdacFpXUWdiMk5vSUdWdUlHSmxhM0xEcEdaMFpXeHpaU0J6YTJsamEyRnpJSFJwYkd3Z1pHbHVJR1V0Y0c5emRDND08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5QMWhGa3oxdlZwaGNxZ2VLeDlxblVrRjgwdnZHRjYxNkZpdDF2bXZLbFMwPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xHNWhiV1U5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFk0T0RNeE1qTXpMRzg5VTNabGJuTnJZU0JJWVc1a1pXeHpZbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tTeGpQVk5GPC9uYW1lPjxub25jZT4vUmkxaGFYN29odTV6cVhXNzRUOGtJVjJ2WnM9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDPC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eE9DNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVE11TlM0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPlJTODVXU0p0NTRDdkgyVWd6SEREK0JHM0JGaz08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=




f5d2ea36-0119-4b22-90c1-d530de0b7cee-signatures.html



SVENSKA ALLIANSMISSIONENS UNGDOM 

Protokoll  2020-06-07 

 Årsmöte 2020 

Sida 1-14  1–34§§ 

2 
 

 Förslag till dagordning har skickats till 

ombuden genom årsmöteshandledningen. 

 

Styrelsen föreslår en korrigering av att 

stryka punkt 15. 

 

Inga övriga frågor. 

 

Årsmötet beslutar  

att fastställa dagordningen med 

föreslagen förändring. 

 

Val av presidium  

 

§ 5  

Valberedningen, genom Andreas 

Joakimsson, presenterar sitt förslag till 

presidium för dagens förhandlingar:  

Mötesordförande: Sofia Svensson 

Vice mötesordförande: Samuel Fors 

Protokollssekreterare: Lovisa Henrysson 

 

Årsmötet beslutar  

att till mötesordförande välja Sofia 

Svensson.  

att till vice mötesordförande välja Samuel 

Fors.  

att till protokollssekreterare välja Lovisa 

Henrysson. 

 

Val av två justerare  

 

§ 6  

Två justerare att justera protokollet för 

årsmötets förhandlingar ska väljas.  

Valberedningens förslag är: Malin 

Hendelberg, Backa SAU och Gustav Eek, 

Värnamo SAU. 

 

Årsmötet beslutar  

att välja Malin Hendelberg och Gustav 

Eek till att justera protokollet för 

årsmötet. 

 

Val av två rösträknare  § 7  
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 Två rösträknare att räkna röster vid sluten 

omröstning samt vid eventuella voteringar 

ska väljas.  

Valberedningens förslag är: Sara Vittgård 

och Andreas Joakimsson. 

 

Årsmötet beslutar  

att välja Sara Vittgård och Andreas 

Joakimsson till rösträknare. 

 

Föregående årsmötesprotokoll § 8  

Protokollet för årsmötet 2019 finns i 

årsmöteshandledningen. 

 

Det har upptäckts ett fel i beslutet under 

punkt 12, där ”SAU-styrelsen” ska ersättas 

av ”ombudsmötet”.  

 

Årsmötet beslutar  

att med ovanstående korrigering 

godkänna och lägga föregående års 

protokoll till handlingarna. 

 

Hälsningar § 9 

Karin Hultberg och Kjell Larsson framför 

hälsningar från SAM. De tackar SAU för 

gott samarbete och pratar om att SAU och 

SAM är en rörelse fast två organisationer. 

De skickar även med SAU bibelordet 1 

Petrus 5:10 samt Guds välsignelse.  

 

Hans Noreliusson framför en hälsning från 

Mullsjö folkhögskola. Det finns fortfarande 

några få platser kvar till höstens kursstart. 

 

Ewa Bylander framför en hälsning från 

Gullbrannagården. SAU är tillsammans med 

SAM ägare av Gullbrannagården som i år är 

70 år. Gullbrannagården har haft det tufft 

med bokningar och har fått flytta fram sitt 

program till nästa sommar. De arbetar hårt 

för att minimera skadan och satsar i år på 
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olika aktiviteter som ersättning för 

programmet.  

 

En hälsning från Långserums fritidsgård 

läses upp. Flera avbokningar har skett och 

mycket är ovisst av hur många bokningar 

som kommer att genomföras i sommar.  

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot hälsningarna och lägga dessa 

till handlingarna. 

 

Förslag till stadgeändring  

 

§ 10  

Ellen Marinder föredrar ärendet och 

presenterar styrelsens förslag till ändringar i 

paragraf 3, 4 och 11. Efter språklig ändring 

på plats lyder styrelsens förslag enligt 

följande:  

 

§ 3 

SAU utgörs av lokalföreningar och av barn- 

och ungdomsverksamhet som bedrivs i en 

SAM-församlings regi eller annan regi och 

som aktivt ansluter sig till SAU. Med 

lokalförening menas en förening med egen 

förvaltning, d.v.s. styrelse, årsmöte och 

stadgar. 

Möjlighet till enskilt medlemskap finns. 

 

§ 4 

Lokalförening eller verksamhet som enligt 

§ 3 vill ansluta sig till SAU ansöker 

skriftligen till SAU:s styrelse. Styrelsen 

prövar om verksamheten som bedrivs är 

förenlig med SAU:s stadgar och beslutar 

därefter i frågan. Även enskild person som 

vill ansöka om medlemskap i SAU gör detta 

skriftligt till styrelsen som sedan beslutar i 

frågan 

Som medlem i SAU räknas den som är 

medlem i en SAU-ansluten lokalförening 

eller verksamhet samt enskild person som 



SVENSKA ALLIANSMISSIONENS UNGDOM 

Protokoll  2020-06-07 

 Årsmöte 2020 

Sida 1-14  1–34§§ 

5 
 

har beviljats medlemskap. SAU-ansluten 

lokalförening eller verksamhet ska årligen 

redovisa medlemsstatistik till SAU. 

SAU tar ut medlemsavgift som fastställes 

årligen på årsmötet. 

 

§ 11 

SAU-ansluten lokalförening och barn-och 

ungdomsverksamhet har rätt att sända 8 

ombud plus ersättare till årsmötet samt 4 

ombud plus ersättare till regionårsmötet. 

 

Styrelsen föreslår även att genomgående i 

stadgarna ändra ordet årskonferens till 

årsmöte. 

 

Årsmötet beslutar  

att genomgående i stadgarna byta ordet 

årskonferens till årsmöte.  

att göra de stadgeändringar som 

presenterats som rör medlemskap i 

paragraf 3, 4 och 11. 

 

Verksamhetsberättelse 2019  

 

§ 11  

En film med bilder från några av årets 

arrangemang visas. En utförlig redogörelse 

för SAU:s verksamhet under 2019 finns 

även att läsa i årsboken.  

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot verksamhetsberättelsen för 

2019 samt SAU:s årsbok för 2019 och 

lägga dessa till handlingarna. 

 

Information om sommarkonfirmationen  

 

§ 12 

Stina Persson föredrar ärendet. SAU har 

flera arrangemang och det finns mycket att 

förvalta men även utvärderas och förnyas.  

Styrelsen beslutade i höstas att utarbeta ett 

nytt koncept av sommarkonfirmationen och 

en projektgrupp tillsattes för att arbeta fram 

ett läger att lansera till sommaren 2021. 
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Gruppen har jobbat fram ett koncept med ett 

återkommande läger för att kunna fördjupa 

relationen till bibelordet och gemenskapen 

med varandra. Planen i nuläget är att 

genomföra lägret på Långserum. 

 

Årsmötet beslutar 

att ta emot informationen kring 

sommarkonfirmationen. 

 

Ekonomisk redogörelse  

 

§ 13 

Laura Lundström föredrar ärendet.  

 

Ekonomisk redogörelse 

Intäkter: 17 145 kkr 

Kostnader: 16 178 kkr 

Resultat för hela verksamhetsåret inklusive 

finansiella intäkter blev + 982 kkr. Budget 

låg på 100 kkr. Oslagbart, GF och ökade 

bidrag från Regions Jönköpings län är de 

faktorer som anses vara anledningen till 

plusresultatet.  

 

Balansräkning 

SAUs tillgångar består av 

anläggningstillgångar (Gullbrannagården 

AB) och omsättningstillgångar (Varulager, 

kortfristiga fordringar och kassa/bank). 

Tillgångar 2019-12-31 uppgick i en summa 

av 10 096 kkr. SAU har inga långfristiga 

skulder utan endast kortfristiga skulder vilka 

består av fakturor som ännu inte betalats. 

Kortfristiga skulder och eget kapital uppgick 

den 2019-12-31 till 10 096 kkr. Tillgångar 

och eget kapital/skulder är i balans.  

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot den  

ekonomiska redogörelsen för år 2019 och 

lägga den till handlingarna. 

 



SVENSKA ALLIANSMISSIONENS UNGDOM 

Protokoll  2020-06-07 

 Årsmöte 2020 

Sida 1-14  1–34§§ 

7 
 

Revisorns berättelse  

 

§ 14  

Revisorernas berättelse gällande 

årsredovisningen vilket skickades ut 

tillsammans med handlingarna. Slutsatsen 

av revisorernas arbete  

Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar 

styrelsens ledamöter samt 

generalsekreteraren ansvarsfrihet inför 

räkenskapsåret.  

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot revisorns berättelse gällande 

årsredovisningen och lägga den till 

handlingarna. 

 

Fastställande av balans- och resultaträkning 

för 2019  

 

§ 15  

Stryks efter korrigering av dagordningen. 

 

Beslut om ansvarsfrihet  

 

§ 16  

Revisorerna har föreslagit att SAU-styrelsen 

ska beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. Beslut fattas med 

acklamation. SAU-styrelses ledamöter deltar 

ej i beslutet. 

 

Årsmötet beslutar  

att bevilja SAU-styrelsen ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2019. 

 

Fastställande av budget 2020 och antagande 

av rambudget 2021  

 

§ 17  

Laura Lundström föredrar ärendet och 

presenterar budget 2020 samt rambudget 

2021 för årsmötet. 

 

En rambudget för 2020 var lagd till +100kkr 

för att täcka upp ett negativt resultat 2018. 

När budgeten skulle läggas i höstas såg 

styrelsen starka indikationer på att resultatet 

2019 skulle gå mer plus än som var 

budgeterat och därför lades budgeten för 

2020 till ett 0 resultat.  
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Utfall budget 2020: 0 kkr. 

Förslag på utfall i rambudget 2021: -10 kkr. 

 

Årsmötet beslutar  

att fastställa budgeten för år 2020. 

att anta rambudgeten för år 2021. 

 

Val av revisorer och revisorsersättare för 

verksamhetsåret 2020  

§ 18  

Valberedningens förslag till ordinarie 

revisorer: 

Leif Göransson (auktoriserad)  

Gunnel Lindevärn 

 

Valberedningens förslag till ersättare: 

Mats Angslycke (auktoriserad) 

Therese Flygare  

 

Årsmötet beslutar  

att välja Leif Göransson och Gunnel 

Lindevärn till ordinarie revisorer.  

att välja Mats Angslycke och Therese 

Flygare till revisorsersättare för 

verksamhetsåret 2020. 

  

Fastställande av medlemsavgift 2020 och 

2021  

§ 19  

SAU-styrelsen föreslår att medlemsavgiften 

för 2020 och 2021 fastställs till 100 kr per 

medlem.  

 

Årsmötet beslutar  

att fastställa medlemsavgiften till 100 kr 

per medlem för verksamhetsåren 2020 

och 2021.  

 

Presentation av ordförandekandidat  § 20  

Valberedningens förslag till ordförande för 

SAU är Hanna Johansson från Göteborg. 

 

Presentation av styrelsekandidater  § 21  

Valberedningens förslag till nya 

styrelseledamöter är Hannah Hallgrehn 
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(omval) från Bodafors, Elsa Hördegård från 

Göteborg, Rebecka Jakobsson från 

Göteborg, Camilla Skoglar från Månsarp, 

Jacob Folkesson från Mariannelund och 

Catharina Ekeräng från Oskarshamn. 

 

Val av ordförande för SAU intill årsmötet 

2021  

§ 22  

Valberedningens förslag är Hanna 

Johansson, som ordförande för SAU-

styrelsen intill årsmötet 2021. Valet 

genomförs med acklamation.  

 

Årsmötet beslutar  

att välja Hanna Johansson till ordförande 

för SAU intill årsmötet 2021. 

 

Val av styrelseledamöter intill årsmötet 

2023  

§ 23 

Valberedningens förslag består av nyval av 

Elsa Hördegård, Rebecka Jakobsson och 

Camilla Skoglar intill årsmötet 2023 samt 

omval av Hannah Hallgrehn intill årsmötet 

2023. Vidare föreslår valberedningen 

fyllnadsval av Jacob Folkesson och 

Catharina Ekeräng intill årsmötet 2021. 

 

Valet genomförs genom microsoft forms 

och resultatet presenteras under § 31. 

 

Verksamhetsplanen 2020–2025  § 24  

Jacob Ämterlind föredrar ärendet. Han 

uppmuntrar till att låta verksamhetsplanen 

vara ett levande dokument även i det lokala 

sammanhanget och inte bara låta det vara 

riktningsgivande för SAU centralt. Använd 

planen till att reflektera, utvärdera, planera 

och ta inspiration ifrån. Verksamhetsplanen 

finns medskickad i årsmöteshandlingarna 

och den finns tillgänglig på SAUs hemsida. 

Det finns även planer på att arbeta fram en 

folder för att kunna ha planen i tryckt 

format. Uppkommer det frågor kring 
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verksamhetsplanen svarar de anställda gärna 

på dessa. 

 

Årsmötet beslutar 

att ta emot rapporten och lägga den till 

handlingarna.  

 

Information om regionårsmötena  § 25  

André Dahlquist rapporterar om 

regionårsmötena som i år hölls i Lekeryd 

med drygt 170 deltagare. Torgny Wirén var 

där och undervisade kring hur man håller en 

andakt. Nästa regionårsmöte planeras hållas 

första torsdagen i mars år 2021.  

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot rapporten och lägga den till 

handlingarna. 

 

Val av SAUs valberedning  § 26  

 

Region nord:  

Annie Målevik (omval) intill 2022. 

Elsa Lindqvist (kvarstår) intill 2021.  

 

Region syd:  

Linn Hallberg (nyval) intill årsmötet 2020. 

Johanna Wingren (kvarstår) intill årsmötet 

2021. 

 

Region väst:  

Vakant intill årsmötet 2022. 

Vakant intill årsmötet 2021. 

 

Region öst:  

Anders Magnebäck (omval) intill årsmötet 

2021. 

Vakant intill årsmötet 2022. 

 

Förslag på nya personer till valberedningen 

är således Annie Målevik och Linn Hallberg 
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intill årsmötet år 2022 samt fyllnadsval av 

Anders Magnebäck intill årsmötet 2021. 

 

Årsmötet beslutar  

att välja Annie Målevik och Linn 

Hallberg till representanter i 

valberedningen för SAU intill årsmötet år 

2022 samt fyllnadsval av Anders 

Magnebäck intill årsmötet 2021. 

 

Motioner:  

a) Digital medlemshantering  

b) SAU:s utskick  

§ 27 

a) Motionen som inkommit från SAU 

Bankeryd finns presenterad i 

årsmöteshandlingarna.  

 

AU har behandlat frågan och uppger sig 

positiva till motionen. Digitala förslag har 

börjat undersökas och för att ett digitalt 

system ska fungera behöver systemet 

användas av alla medlemsföreningar.  

 

AU föreslår att årsmötet även ger SAU-

styrelsen mandat att köpa in och 

implementera ett digitalt 

medlemsredovisningssystem.  

 

Årsmötet beslutar 

att ge styrelsen i uppdrag att undersöka 

möjligheterna för SAU att erbjuda ett 

digitalt GDPR- och Redovisningssystem. 

att enligt AUs förslag ge SAU-styrelsen 

mandat att köpa in och implementera ett 

digitalt medlemsredovisningssystem. 

 

b) Motionen som inkommit från SAU 

Hagshult finns presenterad i 

årsmöteshandlingarna.  

 

Jacob Ämterlind ger en kommentar från 

SAU-kontoret. De arbetar kontinuerligt med 

att utvärdera och minska utskicken. Alla 

utskick finns att hämta i PDF-format på 
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SAUs hemsida och det går att rapportera till 

kontoret ifall någon önskar stryka sig från 

utskickslistan.  

 

Årsmötet beslutar 

att ge styrelsen i uppdrag att se över 

reklammaterial, affischer, antal och 

storlekar. 

 

Information om bärarlaget  § 28 

Emil Vide föredrar ärendet. 

Det går att anmäla sig till bärarlaget på 

SAUs hemsida genom digital signering. 

Bärarlaget är ett tillfälle att bidra till SAU 

ekonomiskt och genom bön för att säkra 

SAUs framtid.  

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot rapporten och lägga den till 

handlingarna. 

 

Information om kyrkoavgiften  § 29  

En film visas om att ge sin kyrkoavgift till 

sin lokala församling, SAU och SAM. Mer 

information finns även på SAUs hemsida.  

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot rapporten och lägga den till 

handlingarna. 

 

Övriga ärenden  

a) SAU informerar om situationen 

med Covid 19 och hur den påverkar 

SAU.  

b)  

§ 30 

Jacob Ämterlind föredrar ärendet och 

berättar hur kontoret har arbetat till följd av 

den rådande pandemin.  

 

De arrangemang med stor ekonomisk 

inverkan på SAU som har blivit eller 

eventuellt kommer att ställas in tar SAU 

styrelsen beslut kring. Personalen har fått 

nya riktlinjer och arbetat med att forma om 

planerade arrangemang samt arbeta med nya 

satsningar såsom SAU-ledaren och 
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webinarium. Stor eloge till alla som arbetat 

med verksamheter på det lokala planet. 

Planen framåt är bön.  

 

Laura Lundström har utfört 

likviditetsrapporter och meddelar att 

prognosen visar att SAU kommer kunna 

betala de åtagande som finns det här året. 

Prognosen tyder på ett negativt utfall men i 

nuläget är det oklart med hur mycket. Vad 

det verkar kommer statsbidragen inte 

påverkas, i ett senare skede kommer vi att 

veta mer. Regionsbidragen kanske även 

kommer att påverkas nästa år till följd av 

färre deltagardagar men även där är det 

ovisst. SAU har inte tagit del av regeringens 

lån och det har heller inte blivit aktuellt med 

korttidsarbete. Däremot har SAU tagit del 

av stödet för att få minskade 

arbetsgivaravgifter.  

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot rapporten och lägga den till 

handlingarna. 

 

Presentera resultatet av valet  § 31  

Resultatet från valet om nya 

styrelseledamöter presenteras. Röstningen 

utföll enligt följande:  

 

På 3 år intill årskonferensen 2023: 

Hanna Hallgrehn 87 

Elsa Hördegård 87 

Rebecka Jakobsson 86 

Camilla Skoglar 87 

 

På 1 år intill årskonferensen 2021: 

Jacob Folkesson 86 

Catharina Ekeräng 87 

 

Årsmötet beslutar  
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att välja Hanna Hallgrehn, Elsa 

Hördegård, Rebecka Jakobsson och 

Camilla Skoglar till styrelseledamöter i 

SAU-styrelsen intill årskonferensen 2023. 

att välja Jacob Folkesson och Catharina 

Ekeräng på ett års fyllnadsval till 

styrelseledamöter i SAU-styrelsen intill 

årskonferensen 2021. 

 

Avtackningar och bön  § 32 

Hanna Johansson tackar presidiet för dess 

arbete under dagen samt avgående 

styrelseledamöter Ida-Maria Hörnstein, 

Ellen Marinder, André Dahlquist och 

Anders Einarsson för deras arbete som 

styrelseledamöter i SAU-styrelsen. Jacob 

Ämterlind avslutar dagen med en bön för 

SAU och året som kommer. 

 

Utvärdering  § 33  

Samuel Fors påminner ombuden att skicka 

in en utvärdering till SAU angående 

årsmötet. Utvärderingen skickas ut via mejl 

samt i chatten.  

 

Avslutning  § 34  

Årsmötet avslutas. 

 

 

 

Signeras av:  

Sofia Svensson, ordförande 

Lovisa Henrysson, sekreterare 

Malin Hendelberg, justerare 

Gustav Eek, justerare 
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