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Årsredovisning

Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/

816400-2472

Styrelsen avger följande årsredovisning för

räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA

- Förvaltningsberättelse 2 - 4

- Resultaträkning 5

- Balansräkning 6 - 7

- Noter 8

- Underskrifter 9
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen (org nr 816400-2472) är en ideell oberoende förening med säte i

Stockholm. Föreningen är en av sex regionala kretsar som genom ett avtal med Dataföreningen i Sverige ska verka för

en digitalisering som stärker människor, företag och samhälle. Detta uppnår föreningen främst genom att sammanföra

människor på en oberoende plattform, där de kan kompetensutveckla sig tillsammans.

Ägarförhållanden

Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen ägs av sina medlemmar.

Verksamheten under räkenskapsåret

Verksamhetsåret 2020 har helt naturligt påverkats av den pågående pandemin. Men de begränsningar som pandemin

påtvingat har också inneburit möjligheter. Våra möten (nätverksmöten och seminarier) har kunnat genomföras som

hybrider mellan online och att vara fysiskt på plats. Det har varit mycket uppskattat, med ett påtagligt ökat antal

deltagare på mötena. Under våren var cirka 10 procent av deltagarna på plats fysiskt, men vartefter restriktionerna

skärptes minskade detta. Att många nu har vant sig vid att delta i våra aktiviteter online öppnar för en expansion

framöver med fler möten och nya former av aktiviteter.

Under året har Stockholmskretsen kommit igång med sin näringsverksamhet för producera och leverera innehåll i

förmånen Meet&Learn och premiumnätverk.

Under året har vi också byggt upp och etablerat vårt erbjudande för att möta bristen på utvecklare på

arbetsmarknaden. Genom en intensivutbildning (så kallad accelerated learning) kan vi på 4–6 månader karriärväxla och

omskola individer så att de motsvarar arbetsmarknadens krav. Det finns en stor efterfrågan och under 2021 planerar vi

att skala upp denna verksamhet ytterligare.

I slutet av året publicerade vi den första i en serie rapporter med konkreta vägledningar för hur digitalisering kan skapa

nya värden. Den första rapporten, Digitaliserad vård i Sverige, förklarar hur vården fungerar i Sverige, med strukturer

och ekonomiska flöden. Utifrån förutsättningarna i Sverige redovisar författarna var de största potentialerna finns för

investeringar i digitalisering. Målgruppen är investerare och entreprenörer.

Personal

Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen har inte haft några anställda under året. Två personer har varit engagerade

som konsulter för verksamhetsledning och digital kommunikation, två respektive tre dagar per vecka. Styrelsen har

under året haft nio styrelsemöten.
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1701-1712

87 841

-17 018

97

87 627

-101 314

4 643 479

2 550

1801-1812

70 005

-760 050

78

-66 386

3 592 359

1 937

1901-1912

1

-237 748,4

88

-161 363

3 598 327

1 519

2001-2012

1 725 348

-739 230

70

-968 414

2 725 191

1 250

Styrelsen har under året bestått av:

Peter Käll (ordförande)

Christina Bleiken

Belinda Eriksson

Fredrik Frimodig

Mikael Grönvik

Sebastian Lindström (från och med 2020-03-12)

Annica Thorberg

Jeanette Thorell

Ann-Marie Ovin (till och med 2020-03-12)

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Soliditet %

Medlemsavgifter

Verksamhetsresultat

Förmögenhet**

Medlemmar***

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% med anledning av att föreningen har kommit igång med sin

näringsverksamhet för producera och leverera innehåll i förmånen Meet&Learn, och premiumnätverk.

*Förmögenhet utgör summan av eget kapital och övervärde på värdepappersinnehav.

**Avser antal betalda medlemmar i slutet av räkenskapsåret.
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Totalt

3 053 439

0

-739 230

2 314 209

Årets

resultat

-237 748

237 748

-739 230

-739 230

Balanserat

resultat

3 291 187

-237 748

3 053 439

3 053 439

-739 230

2 314 209

2 314 209

2 314 209

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång

Resultatdisposition enligt föreningsstämman

Balanseras i ny räkning

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

RESULTATDISPOSITION

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning

Summa

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat-och balansräkning med noter.
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RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Verksamhetsintäkter

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Verksamhetskostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga

placeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

1 304 636

420 713

1 725 349

-853 318

-1 740 766

-82 900

-15 362

-1 416

-2 693 762

-968 413

277 896

-48 608

-105

229 183

-739 230

-739 230

-739 230

1

–

1

–

-88 797

-72 566

–

–

-161 363

-161 362

286 339

-362 717

-8

-76 386

-237 748

-237 748

-237 748

2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

1
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande

rättigheter

Summa immateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2

3

61 446

61 446

–

–

61 446

757 854

214 421

972 275

2 031 068

2 031 068

254 596

254 596

3 257 939

3 319 385

–

–

–

–

–

–

21 659

21 659

3 310 658

3 310 658

123 467

123 467

3 455 784

3 455 784

2020-12-31 2019-12-31

1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 053 439

-739 230

2 314 209

2 314 209

215 721

49 233

740 222

1 005 176

3 319 385

3 291 187

-237 748

3 053 439

3 053 439

–

295 279

107 066

402 345

3 455 784

2020-12-31 2019-12-31
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Redovisningsprinciper

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande

rättigheter

Andra långfristiga fordringar

Procent

20%

År

5

2020-12-31

0

76 808

76 808

0

-15 362

-15 362

61 446

2020-12-31

1 107 841

48 608

1 156 449

-1 107 841

-48 608

-1 156 449

0

2019-12-31

0

–

0

0

–

0

0

2019-12-31

822 562

285 279

1 107 841

-822 562

-285 279

-1 107 841

0

1

2

3

Not

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga immateriella anläggningstillgångar utifrån

en schablonmässig nyttjandeperiod på 5 år.

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Not

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

Not

Ingående anskaffningsvärden

-Tillkommande fordringar (lämnade tillskott)

Utgående anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar

Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)

Utgående nedskrivningar

Redovisat värde
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Peter Käll

Ordförande

Christina Bleiken

Annica Thorberg

Fredrik Frimodig

UNDERSKRIFTER

Stockholm 2021-

Carl  Jacobsson

Lekmannarevisor

Belinda Eriksson

Mikael Grönvik

Sebastian Lindström

Jeanette Torell

Vår revisionsberättelse har avlämnats 2021-

Stefan Enmark

Godkänd revisor

Value & Friends
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/, org.nr 816400-2472

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/ för räkenskapsåret
2020.
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/s finansiella ställning per den
2020-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
 
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
 
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 2020-02-26 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut
har fattats om att avveckla verksamheten.
 
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
 
- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
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misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig

information eller åsidosättande av intern kontroll.
 
- skaffar vi oss en förståelse av den del av Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/s interna kontroll som har
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
 
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
 
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.
 
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Dataföreningen i
Sverige /Stockholmskretsen/ för räkenskapsåret 2020. 
 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/ enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 
 
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/s situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
 
 
Skellefteå  
 
Value & friends AB
 
 
 
Stefan Enmark Carl Jacobsson
Godkänd revisor Lekmannarevisor
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Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-04 16:35:55 (CET)

Stefan Andreas Enmark, value & freinds AB
stefan.enmark@valueandfriends.se
194.132.166.111
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-08 07:33:58 (CET)

Christina Bleiken
christina.bleiken@bleiken.se
31.208.222.191
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-06 14:00:46 (CET)

Carl Jacobsson
carl.jacobsson@alumni.hhs.se
185.183.147.170
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-04 21:58:37 (CET)

Peter Käll
peter@kall.se
217.209.85.219
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-04 16:19:04 (CET)
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Sebastian Lindström
sebastian@ellmill.se
158.174.187.145
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-05 17:03:38 (CET)

Annica Margreth Thorberg
annica@marketinghouse.se
94.234.38.3
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-04 16:40:27 (CET)

Årsredovisning 816400-2472 Dataföreningen Stockholmskretsen 20201231
Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
5839d2370297e39e4ecda64109259f9572ee605c2832378cc3b2391603103ea86f2be9fd9c1c36ea4d33f1b1b1b35498a905b26c760b1bc933f231bca1220f
5e
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O

27001:2013
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Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.

Undertecknandet intygas av Assently
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Case Audit Log
2021-03-04 15:10:40 Case sent by Christer Berg


Title: Årsredovisning 816400-2472 Dataföreningen Stockholmskretsen 20201231


Årsredovisning 816400-2472 Dataföreningen Stockholmskretsen 20201231.pdf:
dcf394560f3a87e1850d389bf1d3cd41d5ee4a3110fef02d606c9b784526badd56fec8736ffc123bc263598c41dc16
3b306f027a65f60a547aa66ca72da2f39e


2021-03-04 15:11:35 Case request opened by party: Belinda Eriksson, 197607261406 (BankID)
IP: 83.185.41.208


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G975F Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/89.0.4389.72 Mobile Safari/537.36


2021-03-04 15:12:43 Case request opened by party: Christina Bleiken, 196201250948 (BankID)
IP: 31.208.222.191


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)


2021-03-04 15:17:26 Case request opened by party: Peter Käll, 197210240474 (BankID)
IP: 217.209.85.219


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)


2021-03-04 15:17:29 Case reviewed by party: Peter Käll, 197210240474 (BankID)
IP: 217.209.85.219


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36


2021-03-04 15:19:04 Case signed by party: Peter Käll, 197210240474 (BankID)
IP: 217.209.85.219


Useragent:


2021-03-04 15:20:34 Case request opened by party: Sebastian Lindström, 197112201616 (BankID)
IP: 158.174.187.145


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Mobile/15E148


2021-03-04 15:33:02 Case request opened by party: Mikael Grönvik, 197611300356 (BankID)
IP: 66.102.9.100


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-04 15:33:25 Case reviewed by party: Mikael Grönvik, 197611300356 (BankID)
IP: 31.211.242.208


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/88.0.4324.181 Mobile Safari/537.36


2021-03-04 15:33:33 Case request opened by party: Jeanette Thorell, 196702010205 (BankID)
IP: 78.73.67.102


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Mobile/15E148


2021-03-04 15:33:50 Case reviewed by party: Jeanette Thorell, 196702010205 (BankID)
IP: 78.73.67.102


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1


2021-03-04 15:34:30 Case signed by party: Jeanette Thorell, 196702010205 (BankID)
IP: 78.73.67.102


Useragent:


2021-03-04 15:34:31 Case reviewed by party: Belinda Eriksson, 197607261406 (BankID)
IP: 78.73.67.102


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1


2021-03-04 15:35:55 Case signed by party: Mikael Grönvik, 197611300356 (BankID)
IP: 31.211.242.208


Useragent:


2021-03-04 15:39:56 Case request opened by party: Annica Margreth Thorberg, 196410201427 (BankID)
IP: 94.234.38.3


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Mobile/15E148


2021-03-04 15:40:00 Case reviewed by party: Annica Margreth Thorberg, 196410201427 (BankID)
IP: 94.234.38.3


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
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2021-03-04 15:40:27 Case signed by party: Annica Margreth Thorberg, 196410201427 (BankID)
IP: 94.234.38.3


Useragent:


2021-03-04 16:12:31 Case signed by party: Belinda Eriksson, 197607261406 (BankID)
IP: 94.255.135.164


Useragent:


2021-03-04 18:14:44 Case reviewed by party: Stefan Andreas Enmark, 196507118534 (BankID)
IP: 194.132.166.111


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36


2021-03-04 18:39:58 Case request opened by party: Stefan Andreas Enmark, 196507118534 (BankID)
IP: 194.132.166.111


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Mobile/15E148


2021-03-04 20:47:12 Case reviewed by party: Carl Jacobsson, 197810270533 (BankID)
IP: 185.183.147.170


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36


2021-03-04 20:58:37 Case signed by party: Carl Jacobsson, 197810270533 (BankID)
IP: 185.183.147.170


Useragent:


2021-03-05 16:01:02 Case reviewed by party: Sebastian Lindström, 197112201616 (BankID)
IP: 158.174.187.145


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/88.0.4324.192 Safari/537.36


2021-03-05 16:03:38 Case signed by party: Sebastian Lindström, 197112201616 (BankID)
IP: 158.174.187.145


Useragent:


2021-03-06 12:56:30 Case reviewed by party: Christina Bleiken, 196201250948 (BankID)
IP: 31.208.222.191


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36


2021-03-06 13:00:46 Case signed by party: Christina Bleiken, 196201250948 (BankID)
IP: 31.208.222.191


Useragent:


2021-03-07 21:44:24 Case request opened by party: Sven Fredrik Fennrup Frimodig, 197107222718
(BankID)
IP: 94.255.132.138


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)


2021-03-07 21:44:35 Case reviewed by party: Sven Fredrik Fennrup Frimodig, 197107222718 (BankID)
IP: 94.255.132.138


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.0.3 Safari/605.1.15


2021-03-07 21:51:10 Case signed by party: Sven Fredrik Fennrup Frimodig, 197107222718 (BankID)
IP: 94.255.132.138


Useragent:


2021-03-08 06:33:58 Case signed by party: Stefan Andreas Enmark, 196507118534 (BankID)
IP: 194.132.166.111


Useragent:


2021-03-08 06:33:58 All parties have signed, certificate generated
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