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Protokoll 
Bröstcancerförbundets Ordförandestämma 20–21 november 2021 

Radisson Blu Royal Park, Frösunda, Solna 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Den formella delen av ordförandestämman öppnades kl. 9.00 och förbundsordförande 
Susanne Dieroff Hay hälsade alla deltagare välkomna till stämman. En tyst minut hölls till 
minne av styrelseledamot Petra Lysén, som nyligen avlidit samt för alla de övriga av våra 
medsystrar som avlidit under året.  

1 Öppning och fastställande av ordförandestämmans dagordning 
 
a) Val av stämmans ordförande 
Till stämmans ordförande valdes Susanne Dieroff Hay.  

 b) Val av stämmans sekreterare 
Till stämmans mötessekreterare valdes Peter Winberg.  

 c) Val av två protokolljusterare 
Till stämmans protokolljusterare valdes  
Ann-Charlotte Wäxfeldt Monforte, Bröstcancerföreningen Värmland och  
Erica Strandholm, Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg.  

 d) Val av två rösträknare vid eventuella val 
Till stämmans rösträknare valdes  
Eva-Stina Johansson, Bröstcancerföreningen Blekinge och  
Helen Svantesson, Bröstcancerföreningen Viktoria Ängelholm.  

 e) Fastställande av röstlängd vid eventuella val 
Röstlängden består av bröstcancerföreningarnas ordförande eller dess 
ersättare samt Bröstcancerförbundets styrelse.  
Antalet röstberättigade räknades till 36.  
Stämman beslutade att fastställa röstlängden.  

 f) Mötets behöriga utlysande 
Kallelse skickades 17/9 2021 (enligt stadgarna senast 6 veckor före stämman). 
Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst. 

 g) Fastställande av dagordningen 
Stämman beslutade att fastställa dagordningen. Ev. övriga punkter ska 
anmälas 20/11 före lunch. 

Ulla-Karin Svensson, sammankallade i Valberedningen, presenterade valberedningens 
medlemmar. Ulla-Karin uppmanade delegaterna att nominera för fyllnadsval till 
Valberedningen, senast till kl. 18.00 20/11. 
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2 Förbundets och föreningarnas utveckling och uppdrag.  
Historia och framtid 
Ordförande Susanne Dieroff Hay presenterade en tidslinje, över vår historia 
från 1978 till idag över hur förbundet vuxit och utvecklats. 

3 Utdelning av Årets Bröstsjuksköterska 2021 
Susanne Dieroff Hay höll i utdelningen av Årets Bröstsjuksköterska och Årets 
Utmärkelse 2021. Susanne hälsade vid programstart speciellt de nytillkomna 
deltagarna varmt välkomna. 

Priset för Årets Bröstsjuksköterska tilldelades Jeanette Bäcklund, Kirurgcentrum 
vid Norrlands universitetssjukhus. Susanne ställde några frågor till Jeanette och 
Jeanette gav därefter en föreläsning om sig själv och det viktiga arbete hon 
bedriver på sin arbetsplats. Helén Jansson, som nominerat Jeanette Bäcklund, 
berättade om sin cancerresa och hur Jeanette Bäcklund varit ett stort stöd för 
henne och hur Helén som patient upplevt Jeanette och hennes fantastiska sätt 
att arbeta med sina patienter. 
 

4 Utdelning av Årets Utmärkelse 2021 
Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2021 gick denna gång till professor Per Hall 
vid Karolinska Institutet, Stockholm. Även Per fick frågor av Susanne och han 
gav därefter en föreläsning om de projekt som nu drivs (Karma och Karisma), 
med stöd av bl.a. Bröstcancerförbundet, med visionen som vi delar i att ingen 
ska drabbas av bröstcancer. 
 
Pristagarna fick diplom, blommor och Bröstcancerförbundets rosépin. 
 

5 Föredragning av det gångna årets räkenskaper. Lägesrapport ekonomi 
Förbundets ekonomiansvariga Carin Wendel, föredrog föregående års 
räkenskaper och gav en nulägesrapport över förbundets ekonomi. 

6 Lägesrapport verksamhet 
Marit Jenset, generalsekreterare och Lena Kjellin, förtroendevald revisor 
lämnade en lägesrapport över förbundets verksamhet. 

7 Av bröstcancerföreningarna föreslagna ärenden 
a) Kampanjarbete/Rosa oktober (Hilda Örebro) 
Lena Lundqvist, Hilda Örebro län: Oktober är ”stressig” för föreningarna med 
endast ideella krafter. Mer framförhållning i tid behövs, gärna redan i mars. 
Gärna en lista med valbara alternativ för föreningen att välja bland. 
Slutsats: Frågan åläggs kansliet att beakta och vidare bearbeta för ökad 
framförhållning. 
 
b) Mässmaterial (Maria Gävleborg) 
Yvonne Bäckius, Maria Gävleborg: Få ett mer professionellt stöd med grafiskt 
homogent mässmaterial från förbundet. Backdrops, Roll-Ups, gatupratare och 
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beachflaggor efterfrågas. 
Slutsats: Kansliet meddelar att man under 2022 initierar arbete med att se över 
varumärke/grafisk profil och i samband med detta kommer nytt mässmaterial att 
tas fram för att erbjuda föreningarna. Kansliet sänder information till 
föreningarna varifrån de kan köpa ett frigolitband. 
 
c) Lokal marknadsplan (Uppsala) 
Lisa Thörn, Uppsala län: Tillsammans kan vi bli starkare genom att 
kommunicera samma budskap vid samma tidpunkt och då kan vi uppnå ett 
kraftfullt genomslag. Med tydligare instruktioner och framförhållning från 
förbundskansliet, så kan föreningarna förbereda och ”gå i takt” med förbundets 
kommunikationsinsatser.  
Slutsats: Kansliet gör vad de kan för att öka framförhållning, även om det kan 
vara svårt ibland. Det är då också viktigt att föreningarna håller ”releasedatum” 
och inte förpublicerar innan lansering. 
 
d) Webbshop/hanteringsavgift (Viktoria Ängelholm) 
Heléne Svantesson, Viktoria Ängelholm: Tycker det är dyrt med 150 kr i 
hanteringskostnad. 
Kansliets Peter Winberg förklarade för stämman att detta är en kostnad som tas 
ut av den externa lagerleverantören och inget som förbundet erhåller. 
Kostnaderna måste täckas och inte drabba förbundet. 
Slutsats: Gör samlade beställningar med framförhållning för att minimera 
antalet order från lagret. Kampanjkoder för två fria beställningar kommer att 
lanseras 2022 och sändas till föreningarna. 

8 Av bröstcancerföreningarna föreslagna ärenden (forts) 
 
a) Medlemsrekrytering/medlemskap  
(Emelie Bohuslän, Maria Gävleborg, Uppsala) 
Beate Johansson, Emelie Bohuslän: Stora problem med att föreningen tappar 
många medlemmar och inga nya tillkommer och efterfrågar tips på hur de ska 
ta sig ur situationen. 
Slutsats: Susanne och Therese kontaktar Emelie Bohuslän för samtal om hur 
man ska komma ur denna situation. 
 
Lisa Thörn, Uppsala län: Hur kan vi behålla de som blivit friska att fortsätta vara 
medlemmar, fortsätta vara ett stöd för de nya som blir sjuka. Vi måste hitta 
något mer för att behålla medlemmar. 
 
Yvonne Bäckius, Maria Gävleborg: Hur aktiverar vi medlemmar? 
Förbundsstyrelse och kansli måste ta tag i frågan för att kunna rekrytera nya 
medlemmar. Finns det ingen bra verksamhet, så kommer det inte nya 
medlemmar. Analys behöver genomföras och hur kan förbundet stödja.  
 
Slutsats: Jobba med att ladda medlemskapet i föreningen med värde, att 
medlemmen får hjälp av föreningen i form av stöd och gemenskap. 
En arbetsgrupp om föreningsutveckling kommer att tillsättas och frågan om 
medlemsutveckling bör ligga med i gruppens arbete. 
 
b) Tips på föreläsare/tema till träffar (Jönköping) 

Assently: b7042788849939073dede0359b4b982b2f0eed0b7880b3843cf14557763a48d23c6a75cad55b11f01823a52eb93bec7e11d0ed0eb8c50255f370ad297b9c7d85



  Protokoll 
  Bröstcancerförbundets Ordförandestämma  
  den 20–21 november 2021 

4 
 

Eliza Madlycke, Jönköpings län: Behöver hjälp med föreläsningstips inom 
folkhälsa för att få bidrag från Regionen och uppmanar till att kontakta henne 
via mejl. 
 
c) Uppföljning av förbundets tidigare rapporter (Amazona Stockholm) 
Izabela Grape, Amazona Stockholm: Bröstcancerrapporten är jättebra, men 
efterfrågar uppföljning med fakta på regional nivå med statistik och 
bakgrundsinformation för föreningarna att använda. 
Slutsats: Kansliet åtar sig att än mer arbeta i denna riktning dvs. att få fram 
lokalperspektivet där det är möjligt och att tillställa föreningarna detta. 

d) Mammografi efter 74 (Moa-Lina Östergötland) 
Kristin Pallman, Moa-Lina Östergötland: Påtalar vikten av mammografi efter 74 
år och undrar vad som hänt efter att kongressen beslutade att detta är en 
prioriterad fråga för förbundet. 

Slutsats: Susanne Dieroff Hay informerar om att förbundet ständigt påtalar 
detta i kontakter som förbundet har med beslutsfattare och lyfter frågan 
kontinuerligt. 
 
e) Efterkontroll, varför endast mammografi? /Uppföljning efter behandling 
(Jönköping, Olivia Medelpad) 
Eliza Madlycke, Jönköping: När man är ”cancerfri” så utförs endast 
mammografi, ej ultraljud och screening. Mer efterkontroll om man haft spridning 
till lymfkörtlar borde ske. Inte främst tätare kontroller, utan mer individanpassad 
undersökning med olika metoder. 

Olivia Medelpad: Frågeställning lik den av Jönköping framställda. 

Slutsats: Susanne Dieroff Hay förklarar att förbundet jobbar för 
individanpassad screening och att frågeställningen redan är inkluderad i det 
arbetet. 
 
f) Likvärdig vård i hela landet (Olivia Medelpad) 
Olivia Medelpad: Konstaterar att vården inte är likvärdig i hela landet. 
Slutsats: Susanne Dieroff Hay bekräftar att denna fråga är förbundets mest 
prioriterade och den drivs kontinuerligt. 
 
g) Biverkningar av medicin (Olivia Medelpad) 
Slutsats: Även frågan om läkemedel drivs kontinuerligt av förbundet och den 
rapport som Bröstcancerförbundet en gång tog fram är lika aktuell och levande i 
förbundets arbete idag. 

9 Fyllnadsval 
Valberedningens sammankallande, Ulla-Karin Svensson, presenterade 
bakgrund och valberedningens förslag till fyllnadsval till Bröstcancerförbundets 
styrelse. I samband med ordförandestämman skulle fyllnadsval genomföras. 
 
Anita Wanngren (avgick januari 2021), Ann-Charlotte Frank Lindgren (avgick 
januari 2021), Petra Lysén (avliden november 2021).     
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Valberedningen föreslog Isabella Scandurra, Örnsköldsvik. Isabella var med via 
länk och gav en presentation av sig själv.  

 Isabella Scandurra, Bröstcancerföreningen Örnsköldsvik valdes med 
acklamation till ny ledamot i Bröstcancerförbundets styrelse. 

 Styrelsens sammansättning har efter valet av ny ledamot följande 
sammansättning: 

Susanne Dieroff Hay  Ordförande 
Elisabet Schesny  Vice ordförande 
Anneli Nilsson  Ledamot, ek. sakkunnig 
Emilia Peetre  Ledamot 
Gudrun Blombrant  Ledamot 
Jaana Ben Maaouia  Ledamot 
Marica Lindmark Henriksson Ledamot  
Åsa Magnusson  Ledamot 
Isabella Scandurra  Ledamot 
 
Punkten ansågs omedelbart justerad. 
 
Val till valberedningen 
Valdes till nya ledamöter av valberedningen: 
Carin Tegefeldt, Amazona Stockholm 
Marie-Louise Cedergren, Johanna Trollhättan 
Maria Rundell, Dalarna 

Kvarstår i valberedningen från kongressen 2020: 
Eva Miller, Malmöhus 
Lena Öberg, Maria Gävleborg 

Valberedningen utser inom sig en sammankallande. 

Avtackning av avgående ledamöter i valberedningen 
Susanne Dieroff Hay avtackade de ur valberedningen avgående ledamöterna: 
Ulla-Karin Svensson, Moa-Lina Östergötland och Marianne Lundin, Olivia 
Medelpad. Ulla-Karin och Marianne erhöll presenter samt applåder. 

10 Av förbundsstyrelsen föreslagna ärenden  
a) Stadgefråga – Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm 
Izabela Grape, Amazona Stockholm: Avtal och åtaganden som Amazona har 
med samarbetspartners fungerar inte ihop med förbundets generella stadgar 
och önskar därför dispens från de generella stadgarna t.om. 2024. Punkterna 
9.1–9.5 och 9.7. (9.6 finns redan täckt av Amazonas egna stadgar).  
 
Förbundsstyrelsen föreslår att Ordförandestämman beslutar att: 
- Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm beviljas dispens från att anta de 
gemensamma stadgarna i sin helhet vid kommande årsmöten fram till 2024. 
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- Bröstcancerföreningen Amazona Stockholms styrelse lägger ett förslag på 
föreningens årsmöte 2022 om att anta § 1–8 och § 10–12 ur 
Bröstcancerförbundets gemensamma stadgar. 
- Dispens föreslås ges för hela § 9. § 9.1–9.5 samt § 9.7 som ersätts fram till 
årsmötet 2024 av Bröstcancerföreningen Amazona Stockholms egna stadgar. 
- Beslutet är omedelbart justerat. 
 
Stämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 
 
Ewa-Stina Johansson, Bröstcancerföreningen Blekinge reserverade sig mot 
beslutet och förordade i stället att en extra förbundsstämma skulle utlysas. 
 
 
Stadgefråga – Bröstcancerföreningen Rosa Gotland 
Susanne Dieroff Hay förklarade att då föreningen Rosa Gotland begärt utträde 
ur förbundet, som är verkställt, så måste föreningen nu strykas ur stadgan. 
Ordförandestämman beslutade i enlighet med framlagt förslag. 
 
b) Medlemskommunikation (inbjudningar, undersökningar, stipendier) 
Susanne Dieroff Hay framställde till Ordförandestämman frågan kring 
Inbjudningar, undersökningar och ansökan om stipendier mm. som förbundet 
uppmanas att sända ut.  
Ska dessa förmedlas vidare från förbundet till föreningen, ska allt gå genom 
föreningen. Eller finns det ärenden som förbundet skulle vara tillåtna att sända 
direkt till medlemmarna för att underlätta arbetet för föreningarna? 5 min 
diskussion följde i grupper kring frågan och det som framkom var: 
 
* Förbundet kan göra mycket för föreningarna, så att den lokala styrelsen kan 
ägna sig åt kärnverksamheten. ”Ni kan skicka ut allt direkt till medlemmarna!” 
* Vi vill sköta det själva! 
* Jättebra förslag att förbundet avgör vad som sänds direkt! 
* När det händer något lokalt – sänd info till föreningen, så att vi vet. 
* Alla föreningar kanske inte vill samma. De som väljer att låta förbundet sända 
ut, då är det OK. 
* Viktigt att visa avsändare – Är det förbundet eller föreningen? 
* Bra förslag med det Marit nämnde. Vill gärna att det går en blänkare till 
föreningsmejlen att något gått ut. 
* Skriv brev till medlemmarna om att postala utskick upphör! Då kommer 
uppgifter in, såsom e-post och mobilnummer. 
* Viktigt att förbundet granskar ärende; om det är relevant. 
* I grunden positiva – men gärna info till föreningen en dag innan. Vi kan väl 
testa och utvärdera? 
 
c) Hur kan förbundskansliet underlätta för föreningarna 
Vad kan förbundet ta över? Vad skulle föreningen behöva hjälp med? 
 
Slutsats: 
* Föreningen själv tar kontakt med förbundet med det de behöver hjälp 
* Erhålla lokala underlag för att bearbeta politiker – färdigt material 
* Mer lokala siffror, fakta och statistik som föreningen kan använda 
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* Presentation (som redan finns på Teams) – är bra att använda 
* Samla ihop alla produkter som föreningar tagit fram och lägga på Teams 
 
d) Att skapa engagemang bland medlemmar och förtroendevalda 
Frågan som gick till Ordförandestämman var hur vi ökar det lokala 
engagemanget. Samtal i grupper. Några av svaren: 
 
* Temakväll – ”Hur kan du bli volontär” – har varit framgångsrikt för Amazona. 
* Vid ny styrelse efter årsmötet – kan förbundet ge en ”tipslista” för att ”få ihop” 
den nya styrelsen? 
* Det styrelsen förmedlar och utstrålar är viktigt för engagemanget bland 
medlemmarna. Vissa medlemmar är inte intresserade av engagemang, det får 
vi acceptera. 
* Viktigt att meddela till medlemmarna i god tid vilka aktiviteter som ligger 
framför, så att alla medlemmar kan planlägga. 
 

11 Av bröstcancerföreningarna föreslagna ärenden (forts.) 

a) Förväntningar på föreningarna (Uppsala) 
Lisa Thörn, Uppsala: Ansåg att tidigare diskussion givit svar på denna fråga, 
varför den ej närmare behövdes tas upp. 

b) Utbildning av förtroendevalda (Maria Gävleborg) 
Yvonne Bäckius, Maria Gävleborg: Olika funktioner i styrelsen bör få fortbildning 
av förbundet, kassör, IT mm. Skulle stärka ledamöterna i den lokala föreningen. 
Slutsats: Therese meddelar att en utbildningsplan presenteras senare i dag. 
Sensus kan kostnadsfritt ge utbildning (tips från förening). 
 
c) Stödpersonsverksamheten (Hilda Örebro) 
Det är inte många som ringer, men hur utnyttjar andra föreningar sina 
stödpersoner. 
Slutsats: Det finns en facebook-grupp för detta och Lena Lundqvist tar gärna 
emot tips där. Marica nämner också att det finns en Teams-grupp för 
stödpersoner där det finns filmer och dokument att ta del av. 
 
d) Lymfterapi/Skillnad på lymfbehandling bland regionerna, hur säkerställer 
förbundet/föreningarna att det blir lika vård i hela landet  
(Agatha Skaraborg/Moa Lina Östergötland) 
Gull-Britt Alexandersson, Agatha Skaraborg: Har jobbat mycket med en 
lymfterapeut på Mösseberg. Det är nu indraget och på sjukhusen finns ingen. 
Hur ser det ut i andra regioner? 
 
Slutsats: Susanne nämner om nytt rehabiliteringsprogram i Västra Götaland 
och däri måste denna fråga behandlas. Förbundet har intentionen att 
genomlysa frågan. Ställ gärna frågan till ert RCC – Hur ser det ut med 
lymfterapi i regionen – sänd gärna svaret ni får till förbundet för 
sammanställning. Yvonne Bäckius nämner att hon gör sammanställning för 
mellersta regionen och sänder in detta. 
 
e) Rehabilitering (Moa-Lina Östergötland) 
Kristin Pallman, Moa-Lina Östergötland: Långsiktig rehabilitering bör vara lika 
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självklart som andra moment inom behandlingen. Läkarna förstår inte hur 
patienten påverkar med ork, vilket också är viktigt att påpeka. 
Slutsats: Förbundet har gjort en rapport om detta, vården bör stå för 
habilitering, sedan bör även återhämtning finnas och arbetar förbundet arbetar 
kontinuerligt med frågan. 

12 Information om kommande års verksamhetsplan 
 a) Prioriterade frågor 2022 
 Åsa Magnusson, förbundsstyrelsen redovisade de frågor som kommer att vara  
 prioriterade i verksamhetsplanen 2022 (Föreningsutveckling, Föreningsbesök, 
Bröstcancerförbundet 40 år, Medlemsinsatser, Kommunikation, Faktaområden, 
Forskningsanslag och Påverkansarbete. Dessutom är det valår och vi planerar 
ha fokus på frågor att lyfta inför det.   
 
 b) Ekonomi 
 Anneli Nilsson, förbundsstyrelsen redovisade budget t.om. 2023. 

13 Övriga frågor 
Leena Bergkvist, Kronoberg: Cancerfonden – är det en samarbetspartner eller 
en konkurrent. Varför måste de ”ta det rosa bandet”? 
 
Slutsats: Susanne redogör för att Cancerfonden är jätteviktig som 
samarbetspartner som vi har kontinuerliga träffar med, men menar att 
Cancerfonden borde kunna ha en egen färg på sitt band och en egen månad 
och inte ”dölja” sin kampanj så att det till allmänheten framstår som att det går 
till bröstcancer, vilket deras band inte enbart går till. Dock är Cancerfondens 
inställning tämligen oförstående till vår åsikt, men vi fortsätter att hävda vår 
åsikt gentemot Cancerfonden. 
 
Maria Rundell, Dalarna: Tipsar om presentböcker av prof. Laszlo Tabar. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ordföranden avslutade och tackade de som arrangerat stämman, styrelsen, kansliet och alla 

deltagare för visat engagemang under 2021 års stämma. 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

Susanne Dieroff Hay   Peter Winberg 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

Ann-Charlotte Wäxfeldt-Monforte  Erica Strandholm 
Bröstcancerföreningen Värmland  Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg 

Assently: b7042788849939073dede0359b4b982b2f0eed0b7880b3843cf14557763a48d23c6a75cad55b11f01823a52eb93bec7e11d0ed0eb8c50255f370ad297b9c7d85



Följande handlingar har undertecknats den 17 december 2021
 

Handlingarna är undertecknade av
 

Protokoll Ordförandestämma 2021.pdf
(204802 byte)
SHA-512: 7136d7e62fbbc10f4c9d48733d59c90d97323
0c34131805dd784b2f69cffa084828865a862987948dad
331540b1180be617b297d68d642dfc3c0c2171e165bcf

Susanne Dieroff Hay
susanne.dieroffhay@brostcancerforbundet.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-12-10 14:02:23 (CET)

Hans Peter Winberg
peter.winberg@brostcancerforbundet.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-12-10 14:08:43 (CET)

Ann-Charlotte Wäxfeldt Monforte
ordforande.varmland@brostcancerforbundet.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-12-13 16:21:40 (CET)

Linda Erica Ankarloo Strandholm
erica@strandholm.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-12-17 08:04:45 (CET)

Protokoll Ordförandestämma 2021
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:
b7042788849939073dede0359b4b982b2f0eed0b7880b3843cf14557763a48d23c6a75cad55b11f01823a52eb93bec7e11d0ed0eb8c50255f370ad297b9c7
d85

IS
O

27001:2013

C E R TIF IC AT IO
N

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

Sida 1 av 1





Case Audit Log
2021-12-10 12:58:31 UTC Case sent by Bröstcancerförbundet


Title: Protokoll Ordförandestämma 2021


Protokoll Ordförandestämma 2021.pdf:
7136d7e62fbbc10f4c9d48733d59c90d973230c34131805dd784b2f69cffa084828865a862987948dad331540b11
80be617b297d68d642dfc3c0c2171e165bcf


2021-12-10 13:00:57 UTC Case request opened by party: Susanne Dieroff Hay [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 158.174.74.26


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


2021-12-10 13:01:03 UTC Case reviewed by party: Susanne Dieroff Hay [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 158.174.74.26


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.55 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.43


2021-12-10 13:02:23 UTC Case signed by party: Susanne Dieroff Hay [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 158.174.74.26


Useragent:


2021-12-10 13:08:05 UTC Case request opened by party: Hans Peter Winberg [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 2.248.187.169


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


2021-12-10 13:08:09 UTC Case reviewed by party: Hans Peter Winberg [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 2.248.187.169


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36


2021-12-10 13:08:43 UTC Case signed by party: Hans Peter Winberg [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 2.248.187.169


Useragent:


2021-12-13 15:21:11 UTC Case request opened by party: Ann-Charlotte Wäxfeldt Monforte [nationellt ID-
nummer dolt av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 78.79.160.235


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G973F Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/96.0.4664.92 Mobile Safari/537.36


2021-12-13 15:21:19 UTC Case reviewed by party: Ann-Charlotte Wäxfeldt Monforte [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 78.79.160.235


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
SamsungBrowser/16.0 Chrome/92.0.4515.166 Mobile Safari/537.36


2021-12-13 15:21:40 UTC Case signed by party: Ann-Charlotte Wäxfeldt Monforte [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 78.79.160.235


Useragent:


2021-12-17 07:04:10 UTC Case request opened by party: Linda Erica Ankarloo Strandholm [nationellt ID-
nummer dolt av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 66.102.9.190


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


2021-12-17 07:04:24 UTC Case reviewed by party: Linda Erica Ankarloo Strandholm [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 185.183.147.91


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) CriOS/96.0.4664.101 Mobile/15E148 Safari/604.1


2021-12-17 07:04:45 UTC Case signed by party: Linda Erica Ankarloo Strandholm [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 185.183.147.91


Useragent:


2021-12-17 07:04:45 UTC All parties have signed, certificate generated


Sida 1 av 1






		info@assently.com
	2021-12-17T07:04:45+0000
	https://assently.com
	The case has been e-signed by the parties using Assently E-Sign.




