Protokoll
Svensk biblioteksförening
Årsmöte 20 maj 2021, digitalt via Zoom och VoteIT
1.

2.

3.

Mötets öppnande

Föreningens ordförande Johanna Hansson förklarar årsmötet öppnat.

a) Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 58 enskilda medlemmar med 58
röster, 7 institutionella medlemmar med 45 röster. Totalt
antal röster är: 103.

Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande,
vice ordförande

Till ordförande för årsmötet väljs Johan Groth.
Till vice ordförande väljs Anna Bergqvist, med fokus på
VoteIT.

b) Sekreterare

Till mötessekreterare väljs Anya Feltreuter och Maria
Bergendal.

c) Justerare

Till justerare väljs Peter Åkesson och Anna Swärd Bergström.

Fråga om mötets behöriga
utlysande

I enlighet med stadgarna ska kallelse till årsmöte utsändas
eller kungöras i medlemstidskriften senast fyra månader
före årsmötet.
Kungörelse fanns på föreningens webbsida 20 januari
2021 och samma dag skickades även ett medlemsmail till
samtliga medlemmar. En annons fanns i Biblioteksbladet
nr 1/2021 som kom ut den 25 februari 2021. Den 19 april
skickades medlemsmail med länkar till föredragningslista
och handlingar till årsmötet.
Årsmötet finner att mötet varit behörigt utlyst.

4.

a) Fastställande av arbetsordning

Årsmötet fastställer arbetsordningen i enlighet med årsmöteshandlingarna.

Fastställande av föredragningslista

Lena Lundgren önskar lägga till en punkt till föredragningslistan, vilken tas upp under punkt 18.
Årsmötet fastställer därefter föredragningslistan.
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5.

Verksamhetsberättelse för
föregående år

Styrelseordförande Johanna Hansson föredrar föreningens
verksamhetsberättelse för 2020, genom att visa en film.
Filmen och verksamhetsberättelsen finns på föreningens
webbplats. Kortfattat:
•
•

•
•
•
•

2020 började som vilket år som helst, men efter
drygt två månader ställdes världen om p g a pandemin.
Många fysiska mötesplatser fick ställas om till digitala alternativ, till exempel Biblioteksdagarna och
Mötesplats Profession Forskning. Även föreningens
utmärkelser fick delas ut digitalt. En fördel med att
hålla konferenser digitalt var att fler kunde delta.
Föreningen och regionföreningarna har drivit på i
frågor om bland annat skolbibliotek och upphovsrätt.
En utredning om bibliotek på entreprenad har gjorts
under året.
Kansliet bjöd in till rundabordssamtal med bibliotekschefer om att driva biblioteksverksamhet under
pandemin.
Antalet medlemmar i föreningen har minskat under
året. Orsaken är att föreningen inte har kunnat arbeta
med medlemsrekrytering på samma sätt som tidigare
år. Bortfallet av medlemmar är inte olikt andra år.

Årsmötet beslutar att berättelsen kan läggas till handlingarna.
6.

Årsredovisning samt fastställande av balans- och
resultaträkning

Föreningens generalsekreterare Karin Linder redogör för
den ekonomiska situationen för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkningar för Svensk biblioteksförening och lägger därmed
årsredovisningen till handlingarna.

7.

Revisorernas berättelse

Generalsekreterare Karin Linder presenterar kortfattat
revisorernas berättelse. Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar att revisionsberättelsen kan läggas till
handlingarna.

8.

Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
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9.

Fastställande av vision och Vid årsmötet 2019 antogs föreningens vision för det allverksamhetsinriktning
männa biblioteksväsendet, vilken fortsatt gäller. Vid årsmötet 2019 antogs även föreningens verksamhetsinriktning med strategiska mål för åren 2020-2024, enligt följande:
Synliggöra & bevaka
• Opinionsbilda för att öka beslutsfattares kunskap om
biblioteken som en kraft för förändring och för att invånarna ska få tillgång till biblioteksverksamhet med
bättre ekonomiska, strukturella och lagliga förutsättningar.
• Genom omvärldsbevakning och kunskapsuppbyggnad stärka medlemmarnas möjligheter att fullgöra
sina uppdrag.
Detta gör Svensk biblioteksförening genom att synliggöra
biblioteken och dess verksamheter, dela ut priser, bilda
opinion och bedriva lobbying. Föreningen påverkar beslutsfattare på alla nivåer, föreslår åtgärder och insatser
för att stärka biblioteksverksamheten, omvärldsbevakar,
framtidsspanar och tillhandahåller en ledande branschtidskrift (BBL) för biblioteksdebatt.
Förena, engagera & utveckla
• Samla medlemmar från hela bibliotekssektorn. Föreningens arbete präglas av öppenhet och delaktighet,
erbjuder arenor för erfarenhetsutbyte samt möjliggör
högt engagemang.
Svensk biblioteksförening samlar och verkar för alla
typer av bibliotek, ser det gemensamma och möjliggör
kontakter mellan olika bibliotekstyper både regionalt och
nationellt. Bidrar till nätverk och erfarenhetsutbyte, samverkar med andra organisationer, institutioner och myndigheter, både nationellt och internationellt. Föreningen
erbjuder arenor och struktur för debatt, åsiktsutbyte och
medlemsengagemang, bidrar till kunskapsutveckling, förmedlar forskning och tar fram rapporter. Föreningen ger
kompetensutvecklingsmöjligheter via bland annat kurser,
konferenser och resestipendier.
Resurser och processer
• Använda föreningens resurser på ett hållbart sätt i
syfte att över tid uppfylla föreningens ändamål.
Föreningen använder sina resurser på ett hållbart sätt,
planerar tillgångarna på ett långsiktigt sätt så att värdet
inte urholkas samt använder styrsystem som säkerställer
att föreningens målsättningar uppfylls.
Årsmötet beslutar att vision och verksamhetsinriktning
ska fortsätta gälla under de år den löper på (2020-2024).
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10. Proposition från styrelsen
a) Uppdaterade stadgar

Föreningens ordförande Johanna Hansson presenterar förslaget till uppdaterade stadgar.
På årsmötet 2020 antogs föreningens nya stadgar, utom
§§1, 9 och 10 från de gamla stadgarna. I §9 Stadgeändringar i de gamla stadgarna står: ”För ändring av §§ 1, 9
och 10 i dessa stadgar erfordras likalydande beslut fattade
vid två på varandra följande medlemsmöten med två tredjedels majoritet vid vardera.”
Årsmötet beslutar att anta styrelsens förslag att bekräfta
beslutet från föregående årsmöte att ersätta §§1, 9-10 i de
gamla stadgarna med §§ 1-3, 16 och 17 i de nya stadgarna.

b) Valberedningsinstruktion

Susanne Hägglund, valberedningens ordförande, presenterar uppdateringarna som föreslås i valberedningsinstruktionen.
Kortfattat:
•
•
•
•
•

Några formuleringar har ändrats.
Kvarvarande nomineringar ska presenteras på årsmötet om den nominerade godkänner det.
Arbetssättet har förtydligats bl a gällande hur nomineringar hanteras och presenteras.
Säkerhetsaspekten (GDPR) har tagits med i instruktionen.
Tidsaspekten har också gjorts mer konkret med
exempel och det har förtydligats hur dokument ska
hanteras.

Karolina Andersdotter föreslår att stryka "3. valberedning" i stycket "Beskrivning av uppdraget", då hon menar
att detta inte ligger i valberedningens uppdrag, vilket årsmötet beslutade bifalla.
Årsmötet beslutar anta den uppdaterade valberedningsinstruktionen.
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11. Behandling av motioner
från medlemmar
a) Motion angående digi- Motionären Lena Lundgren yrkar att årsmötet uppdrar åt
talisering av Biblioteks- Svensk biblioteksförenings styrelse att ombesörja digitalibladet
sering av de resterande årgångarna 1941–2001 av Biblioteksbladet och anslå erforderliga medel. Motionen finns i
sin helhet i årsmöteshandlingarna.
Jonas Holm, som föredrar styrelsens förslag till svar, påpekar att hans roll här är styrelseledamot och inte advokat. Jonas har inget rådgivningsuppdrag för föreningen.
Styrelsen instämmer med motionären angående intentionen i förslaget, men har tittat på motionen utifrån ett
upphovsrättsligt perspektiv och utifrån de kostnader den
medför. Styrelsens förslag till årsmötet är att avslå
motionen. Styrelsens svar i sin helhet finns i årsmöteshandlingarna.
Lena Lundgren tackar för motionssvaret men känner sig
besviken på svaret. Lena Lundgren lägger in två nya yrkanden till årsmötet:
1. ”Mot bakgrund av de brister som jag tycker finns i behandlingen av motionen yrkar jag i första hand återremiss
till styrelsen med uppdrag att utreda frågan ytterligare.”
2. ”I andra hand föreslår jag bifall till motionen.”
Årsmötet röstar om de tre inkomna förslagen och beslutar
bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.
Lena Lundgren begär att få lämna ett särskilt yttrande till
beslutet, vilket lyder:
”Det är klart att en digitalisering av BBL kan medföra
både upphovsrättsliga och praktiska frågor att lösa och
innebära kostnader. Jag anser att styrelsen utifrån sina
tidigare yttranden och ställningstaganden hade kunnat
föreslå lösningar för att digitalisera BBL och därmed bifalla motionen.
En positiv behandling av motionen hade kunnat innebära
att styrelsen
1. till att börja med, tills en eventuell databas med alla
funktioner kan byggas, föreslår en digitalisering som
PDF-filer, även en sådan kan vara till stor nytta,
2. tar upp frågan med Projekt Runeberg om en digitalisering av de fria årgångarna 1941–1950 och en fortsatt successiv årlig digitalisering,
3. gör en grundligare utredning av möjligheterna att
stegvis digitalisera det nyare materialet och precisera
de beräknade kostnaderna så att kommande årsmöte
kan ta ställning,
5
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4. diskuterar hur det material, i första hand av debattkaraktär, ska sparas, som från och med 2021 enbart
publiceras på webben efter den förändring som beslutades på förra årsmötet och som innebär att pappersversionen av BBL bara kommer ut med fyra nummer
per år.
Jag har tidigare till föreningskansliet och BBL påpekat
att årgångarna 2002–2004 påstås finnas som e-tidning
på BBL:s hemsida men att det inte stämmer. Det är bara
årgångarna 2005 och framåt som finns tillgängliga.
Ingen rättelse har ännu gjorts.”
b) Motion angående dövkompetens inom det
allmänna biblioteksväsendet

Motionärerna Lars Hilmersson m fl yrkar dels (1) att föreningen ska verka för att höja dövkompetensen inom det
allmänna biblioteksväsendet och dels (2) att föreningen
ska tillgängliggöra sin webbsida på teckenspråk
Leif Mårtensson presenterar styrelsens svar, som finns i
sin helhet i årsmöteshandlingarna. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att förslaget om att verka för att höja dövkompetensen inom det allmänna biblioteksväsendet är besvarat och att förslaget om att tillgängliggöra föreningens
webbsida på teckenspråk avslås.
Lotta Perkiö, från Örebro stadsbibliotek, ersätter Lars
Hilmersson, som inte kunde närvara på årsmötet. Lotta
berättar att Örebro är utsedd till teckenspråkshuvudstad.
De vill lyfta frågan om teckenspråk som en språkfråga
och inte som en tillgänglighetsfråga, då teckenspråket är
de dövas modersmål. Motionärerna menar att man behöver ha kunskap om dövkompetens för att kunna bemöta
gruppen på rätt sätt och de vill att föreningen ska jämställa teckenspråk med de nationella minoritetsspråken.
Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag om att yrkande 1 är besvarat och yrkande 2 avslås.

12. Beslut om arvoden till förtroendevalda, mandatperiod
2021-2022

Valberedningen föreslår fortsatt att arvoden till styrelse
och valberedning ska beräknas på prisbasbelopp.
Yrkande kommer in från Karolina Andersdotter med förslag att sammankallande i valberedningen ska ha samma
arvode som en styrelsemedlem, inte högre, nämligen 1/5
prisbasbelopp.
Årsmötet beslutade bifalla Karolinas yrkande och arvodena till styrelse och valberedning för mandatperioden
2021-2022 fastställdes till följande:
6

Transaktion 09222115557448307363

Signerat MB, AF, PÅ, ASB

Styrelsen
Ordförande
2 prisbasbelopp à 47 600 kr/år, 95 200 kr/år
1:e och 2:e vice ordförande
1 prisbasbelopp à 47 600 kr/år
Ledamot
1/5 prisbasbelopp à 47 600 kr/år, 9 520 kr/år
Valberedning
Sammankallande
1/5 prisbasbelopp à 47 600 kr/år, 9 520 kr/år
Ledamot
1/10 prisbasbelopp à 47 600 kr/år, 4 760 kr/år
Arvoden utbetalas efter genomförd mandatperiod, d v s i
maj varje år.
Basbelopp är fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppet används bland annat inom skattesystemet
och fastställs årligen av regeringen.
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2022

Medlemsavgifterna för medlemmar föreslås oförändrade:
Enskilda medlemmar och vänföreningar
Röster vid årsmötet
Antal BBL
Rabatt Biblioteksdagarna
Årsavgift

1
1
1
350 kr

Studerande, pensionärer och arbetslösa
Röster vid årsmötet
Antal BBL
Rabatt Biblioteksdagarna
Årsavgift

1
1
1
175 kr

Organisationer
Röster vid årsmötet
Antal BBL
Rabatt Biblioteksdagarna
Årsavgift

1
1
1
700 kr

Institutionella medlemmar
Anställda
Röster BBL/rabatt Bibl.dgr Årsavgift
1-10
2
2
1.500 kr
11-20
3
3
3.500 kr
21-40
5
5
7.000 kr
40.017
7
15.000 kr
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Årsmötet beslutar att fastställa ovanstående avgiftsklasser och avgifter för medlemskap i Svensk biblioteksförening för 2022.
14. Fastställande av rambudget för 2022

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att
fastställa föreslagen rambudget för 2022 till
-20 370 tkr.

15. Val av styrelse

Susanne Hägglund presenterar valberedningens arbete
med årets kandidater. Av de 20 förslag på kandidater som
kom in till valberedningen har 12 kandidater tackat ja till
att stå kvar för val. Valberedningen har sedan valt ut sex
personer till sitt förslag, enligt följande:
Ordinarie ledamot: nyval två år av Jenny Lindberg,
universitetslektor på Högskolan i Borås.
Ordinarie ledamot, fyllnadsval 1 år av Olav Fumarola
Unsgaard, programansvarig på Göteborg litteraturhus.
Omval av ordinarie ledamöter, val på två år, Malin Ögland, universitetsadjunkt på Högskolan i Borås, Eva
Häusner, enhetschef på Kungliga biblioteket, Leif Mårtensson, ledningskoordinator på Kulturförvaltningen i
Umeå, Nick Johnson Jones, konst- och bibliotekschef i
Huddinge.
De kandidater som inte kom med i valberedningens förslag är: Petra Wallgren, Daniel Forsman, Frida Närman,
Martina Gunnarsson, Susanne Ek och Anette Mattson.
Under mötet kommer förslag på alternativa kandidater in
enligt följande:
Karolina Andersdotter föreslår Daniel Forsman, Stockholms stadsbibliotek, till fyllnadsval 1 år.
Anette Mattsson, Chalmers bibliotek, föreslår sig själv till
ledamot på två år.
Årsmötet beslutar välja styrelse enligt följande:
Jenny Lindberg (2 år), Malin Ögland (2 år), Eva Häusner
(2 år), Leif Mårtensson (2 år), Nick Johnson Jones (2 år)
samt Daniel Forsman (1 år).
Kvarstående sedan årsmötet 2020 är Johanna Hansson,
biträdande överbibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek, Lisa Petersen, bibliotekschef på Södertörns Högskola, Pelle Snickars, professor på Umeå universitet,
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Jonas Holm, advokat på DLA Piper, Abdullatif Haj
Mohammad, bibliotekspedagog i Sundsvall.
16. Val av revisorer samt
ersättare

Valberedningens förslag innebär omval av PwC, Erik
Stenbeck, ordinarie, och omval av PwC, Elin Götling
Christensson, suppleant, som auktoriserade revisorer,
samt nyval av Lena Lundgren (ordinarie) och omval av
Kristina Hedberg, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, (suppleant) som lekmannarevisorer.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning fem
personer varav en sammankallande

Nuvarande valberedning föreslår följande personer till
valberedningen 2022:
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösand bibl., sammankallande, Omval
Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek, Kultur i Väst, Omval
Jonas Petersson, bibliotekarie, Uppsala UB, Omval
Ellen Folin, mångspråksbibliotekarie, MTM, Malmö, Nyval
Anette Helgesson, samordnande skolbibliotekarie, Bollnäs, Nyval
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

18. Övriga frågor

Lena Lundgren vill lyfta frågan om bibliotek på entreprenad och hennes åsikter om hur styrelsen hanterat frågan.
2019 lämnade Lena Lundgren in en motion till årsmötet
om att utreda bibliotek på entreprenad, vilken bifölls. Föreningen har under 2020 tagit fram en rapport i frågan.
Lena Lundgren menar att rapporten visar på vissa risker
med bibliotek på entreprenad och är besviken på styrelsens yttrande om att inte ta ställning till vilken styrelseform som rekommenderas för att driva bibliotek.
Lena tycker inte att medlemmarna fått ta ställning på rätt
sätt. Det är alldeles för få regionföreningar som fått möjlighet att uttala sig. Lena hade också räknat med att frågan skulle komma tillbaka till årsmötet för medlemmarna
att ta ställning till.
Föreningens ordförande Johanna Hansson säger att föreningen naturligtvis kommer att ta ställning i frågan när
den aktualiseras.
Hon påpekar att det är ett beslut från styrelsen och inte ett
uttalande. Hon säger att alla regionföreningar har fått
9
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möjlighet att ta upp frågan till diskussion, men alla har
inte tagit den möjligheten.
Dagen efter årsmötet inkom Lena Lundgren med kompletterande text till frågan, vilken finns bifogad till protokollet.
19. Avslutning

Styrelsens ordförande Johanna Hansson tackade avgående styrelseledamöter, valberedning samt mötesordföranden för deras insatser för föreningen och förklarade
därefter mötet avslutat..

Vid protokollet:

Maria Bergendal

Anya Feltreuter

Justeras:

Peter Åkesson

Anna Swärd Bergström
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Svensk biblioteksförenings årsmöte 20 maj 2021
Övrig fråga: Bibliotek på entreprenad
Särskilt yttrande av Lena Lundgren
På Svensk biblioteksförenings årsmöte 2019 motionerade jag om att årsmötet skulle ge
styrelsen i uppdrag att utreda frågan om folkbibliotek med alternativa driftsformer igen.
Motionen bifölls av årsmötet. Tankesmedjan Balans fick i uppdrag att utreda frågan och i
höstas kom så Balans rapport. Den har flera positiva inslag: De internationella jämförelserna
ger stoff för diskussioner och Balans har erfarenhet av att belysa entreprenader inom andra
samhällsområden, där visserligen inte alla jämförelser är relevanta men där ändå vissa
synpunkter är av värde för biblioteksområdet. Balans uttalar sig försiktigt men pekar dock i
sina slutsatser på vissa risker med bibliotek på entreprenad. Styrelsen har de senaste
månaderna behandlat rapporten och strax före det här årsmötet fattat beslutet att det inte finns
anledning att ändra föreningens tidigare ställningstagande, nämligen ”att Svensk
biblioteksförening inte ska ta ställning till vilken driftform som är bäst för att bedriva
folkbiblioteksverksamhet”.
Jag har följande synpunkter på behandlingen av entreprenadfrågan:
1. Jag räknade med att frågan skulle komma tillbaka till årsmötet med ett förslag till
uttalande. I föreningssammanhang är det kutym att ärendet återförs till den insats som
har fattat beslutet om exempelvis en utredning. Jag protesterar mot att årsmötet inte
har fått möjlighet att ta ställning i frågan.
2. Inte heller har medlemmarna fått ta ställning på annat sätt. Till intet förpliktigande
”dialogmöten” har, om jag är rätt informerad, genomförts med tre av föreningens sju
regionföreningar och med svagt deltagande. Det största föreningen, Regionföreningen
Stockholm, Uppsala, Gotland med sina över 800 medlemmar har inte haft något möte,
där rapporten har behandlats. Jag protesterar också mot det.
3. Styrelsen har fattat beslut om ett uttalande som baserar sig i stort sett enbart på den
utredning som Balans har gjort. Balans har dock bara tagit upp några få av de risker
som är förenade med bibliotek på entreprenad. Författarna till rapporten har i sina
slutsatser inte ens tagit upp samtliga de problem som de själva belyser i sin rapport.
4. Styrelsens uttalande landar i tre till intet förpliktigande slutsatser. Den sista slutsatsen,
nämligen att styrelsen lyfter fram behovet av ”att folkbiblioteket kan samverka inom
biblioteksväsendet och med det omgivande samhället” behöver ju styrelsen
överhuvudtaget inte arbeta med, eftersom den uppgiften i huvudsak är stadgad i
bibliotekslagen.
5. Jag anser att styrelsen sticker huvudet i sanden. Min och andras åsikt är att frågan om
entreprenader är betydligt mera aktuell än styrelsen bedömer och att föreningen skulle
kunna uttala sig mot bibliotek på entreprenad utifrån de erfarenheter som finns från
andra samhällsområden och de risker som Balans och föreningen Bibliotek i Samhälle
har beskrivit. (BiS ”risklista” finns på BiS hemsida.) Föreningen kan självfallet inte
lägga sig i politiska beslut fattade i enskilda kommuner men skulle ändå kunna ha en
tydlig åsikt. Men om styrelsen inte ansåg sig kunna göra ett sådant uttalande, kunde
den ändå till exempel ha åstadkommit ett stödmaterial för de kommuner där denna
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fråga blir aktualiserad. Vilka aspekter ska man vara observant på? Vilka fällor ska
man försöka undvika? Krav på kompetens och utbildning? Hur säkerställs personalens
yttrandefrihet? På vilket sätt ska utvärdering och kvalitetskontroller göras? Goda
exempel? Och liknande frågor.
6. På det här årsmötet har, utöver formalia, tre viktiga frågor tagits upp. I ingen fråga har
styrelsen visat på en positiv inställning, tagit vara på medlemmarnas engagemang eller
visat handlingskraft. Regionföreningarna har inte heller i rimlig utsträckning getts
tillfälle att yttra sig, vilket är en fråga om medlemsdemokrati. Jag undrar faktiskt vad
styrelsen ska ha medlemmarna till om inte frågor som väcks av medlemmarna ges en
positiv och seriös behandling.
Yrkande
Jag yrkar
att styrelsen får i uppdrag att stödja biblioteken i entreprenadfrågan genom att
exempelvis sammanställa ett PM, en checklista eller liknande med viktiga aspekter att
beakta när upphandling av biblioteksverksamhet aktualiseras.
Lena Lundgren

Transaktion 09222115557448307363

Signerat MB, AF, PÅ, ASB

Verifikat
Transaktion 09222115557448307363
Dokument
Protokoll Årsmöte 2021
Huvuddokument
12 sidor
Startades 2021-06-09 13:09:09 CEST (+0200) av Maria
Bergendal (MB)
Färdigställt 2021-06-10 11:30:37 CEST (+0200)

Signerande parter
Maria Bergendal (MB)
Svensk Biblioteksförening
maria.bergendal@svbib.se
+46730309400
Signerade 2021-06-09 13:09:12 CEST (+0200)

Anya Feltreuter (AF)
Anya.Feltreuter@mjolby.se
Signerade 2021-06-10 10:54:59 CEST (+0200)

Peter Åkesson (PÅ)
peter.akesson@tranas.se
Signerade 2021-06-10 11:02:46 CEST (+0200)

Anna Swärd Bergström (ASB)
annasward55@gmail.com
Signerade 2021-06-10 11:30:37 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda
bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader
som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte
integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de
dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta
dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er
bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt
på: https://scrive.com/verify

1/1

