Protokoll RUM:s förbundsstyrelse 2020:3
30–31 maj 2020
Närvaro
Anna Rydborg (ordf.)
Lena Hagstedt fd. Andersson
Sandra Hammarstrand
Daniel Ingemarsson Wik
Elin Gripstrand
Anton Prang
Milda Gontaite
Caroline Näsström (1)
Clara Folkebo (2)
Nora Källersjö (3)
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X
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28/3
X
X
X
X
X
X
X
X
-

30–31/5
X
X
X
X
X
X
X
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12–13/9

17–18/10

5–6/12

Plats: Microsoft Teams
Övriga närvarande: Hanna Hult Rosén, Generalsekreterare
1) Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordförande Anna Rydborg.
Elin Gripstrand ersätts av Caroline Näsström.
2) Godkännande av kallelse
Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna kallelsen.
3) Val av mötesordförande
Anna Rydborg väljs till mötesordförande.
4) Val av mötessekreterare
Hanna Hult Rosén väljs till mötessekreterare.
5) Val av justerare
Anton Prang väljs till justerare.
6) Fastställande av föredragningslistan (Bilaga 1)
Föredragningslistan fastställdes.
7) Anmälan och genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
8) Genomgång av avstämningsmöte
Förbundsstyrelsen gick igenom avstämningsmötet 29 april, under det mötet togs beslutet att ställa
in årets blåslandslag pga. Covid-19.
9) Genomgång av Microsoft Planner och uppdragslistan
Förbundsstyrelsen gick igenom och uppdaterade förbundsstyrelsens Microsoft Planner samt
uppdragslista.
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10) Gruppkontrakt
Detta har inte färdigställts då tid inte funnits till detta pga. av rådande omvärldssituation med Covid19.
11) Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
12) Administration (Bilaga 2)
Hanna Hult Rosén föredrog administrationsrapporten. Med tillägg om den hyresförhandling som
genomförs med SFV just nu. Maria och Hannas bild idag är att det kommer att vara svårt att vara
kvar då hyreshöjningen kommer att bli av, en 10% reduktion av hyran år 1 kan fås men sen är det
full betalning. Då vi har en större yta än behov och därför har hyresgäster i andra hand så tar vi en
stor risk om de då inte betalar. Maria och Hanna fortsätter dialog med våra hyresgäster samt SFV
och ser även över olika möjligheter att flytta.
13) DU: Hur mycket IT stöd ska distrikten få (Bilaga 3)
Förbundsstyrelsen diskuterar hur kansliet kan fördela IT stöd till distrikten, Hanna får i uppgift att
säkerställa att
a. Alla distrikt har inlogg till webb och mejl
b. Det varje termin genomförs minst en digital träff rörande webb och Office 365
c. Adrian fakturerar alla timmar som är supporttimmar rörande distrikten
14) DU: Budgetjustering (Bilaga 4)
Diskussion kring budgetjustering pga. Covid-19.
15) DU: Distriktsträff blir tematräffar (Bilaga 5)
Diskussion att göra distriktsträffen till digitala tematräffar under hösten pga. Covid-19.
16) DU: Stämma 2020
a. Förtjänstmedalj (Bilaga 6)
Diskussion kring vilka förtjänstmedaljer RUM bör ha startades. Överenskommelse att inte gå
vidare med detta till förbundsstämman i år om inte en diskussion med distrikten kan ske på
distriktsträffen
b. Plan B (Bilaga 7)
Diskussion kring hur förbundsstämman ska genomföras ifall restriktioner och
rekommendationer kvarstår.
c. Verksamhetsplan 2021 (Bilaga 8)
En första diskussion kring prioriteringar av strategins mål gjorde för att AU ska kunna ta fram ett
utkast på verksamhetsplan.
17) BU: Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Då årsredovisningen inte är klar bordsläggsfrågan och beslut kommer att tas via mejl.
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18) BU: Budgetjustering (Bilaga 9)
Beslut att genomföra de önskade budgetjusteringarna för att bland annat kunna genomföra
projektet Fråga proffsen och Sedda, hörda och lyssnade på!.
19) BU: Stämma 2020
a. Hålltider och kringaktiviteter (Bilaga 10)
Förbundsstyrelsen beslutar att….
•

… bordlägga frågan till plan B är framtagen i sin helhet

b. Plan B
Förbundsstyrelsen beslutar att….
•

… förbundsstämman ska genomföras digitalt

•

… AU får i uppdrag att tillsammans med kansliet att ställa om till en digital stämma

20) Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.
21) Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte
22) Mötesplan 2020
Fysiska möten

Avstämningsmöten på Teams

8–9 februari

3:e mars

28–29 mars

29:e april

30–31 maj

30:e september

12–13 september

9:e december

17–18 oktober

Förbundsstämma

5–6 december

20–22 november

23) Mötets avslutande
Ordförande Anna Rydborg förklarade mötet avslutat.

Mötessekreterare
Hanna Hult Rosén

Mötesordförande
Anna Rydborg

Justerare
Anton Prang
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Bilagor
1. Föredragningslista
2. GS-rapport
3. DU: Hur mycket IT stöd ska distrikten få
4. DU: Budgetjustering
5. DU: Distriktsträff blir digitala tematräffar
6. DU: Förtjänstmedalj
7. DU: Stämma 2020, plan B
8. DU: Verksamhetsplan
9. BU: Budgetjustering
10. BU: Stämmans hålltider
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Förbundsstyrelsens sammanträde 30–31 maj 2020
Var: Digitalt via Teams
När: 30–31 maj lördag kl 9.30.16.00 och söndag 9.30-15.30
Mötesordförande: Anna Rydborg
Sitt ostört, med dator och gärna headset. Sitt med en fast anslutning så att vi kan använda
video om det funkar med uppkopplingen.
Ärende
Formalia
1
Mötets öppnande
2
Godkännande av kallelse
3
Val av mötesordförande
4
Val av mötessekreterare
5
Val av justerare
6
Fastställande av föredragningslistan
7
Anmälan och genomgång av föregående protokoll
8
Genomgång av avstämningsmöte
9
Genomgång av Planner och Uppdragslistan
10 Gruppkontrakt

Föredragande
Ordf.
Ordf.
Ordf.
Ordf.
Ordf.
Ordf.
Ordf.
Ordf.
Ordf.
Ordf.
Föredragande

Antal pass
1

Antal
pass
0
0,5

11 Inkomna skrivelser
12 Administration*

Ordf.
Hanna

Ärende för diskussion

Föredragande

13
14
15
16

Hanna
Daniel
Milda

Antal
pass
0,5
0,5
0,5

Sandra
Sandra
Anna

0,5
1
2

Ärende för beslut

Föredragande

17
18
19

Anna
Daniel

Antal
pass

DU: Hur mycket IT stöd ska distrikten få
DU: Budgetjustering
DU: Distriktsträff blir tematräffar?
Stämma 2020
a. DU: Handlingar: Förtjänstmedalj
b. DU: Plan B
c. DU: Handlingar: Verksamhetsplan 2021

BU: Verksamhetsberättelse och årsredovisning
BU: Budgetjustering
Stämma 2020
a. BU: Hålltider och kringaktiviteter
b. BU: Plan B
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Anna
Sandra

0,5
0,5
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Övriga ärenden

Föredragande

20
21
22

Ordf.
Ordf.
Ordf.

Övriga frågor
Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte
Mötets avslutande
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0,5
0
1
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GS-rapport maj 2020
1) Allmänt
a. Medlemsrevisionen är påbörjad och kommer avslutas innan sommarens
semestrar.
b. Hanna Hellström avslutar sin praktik den 29:e maj. Vi har då en komplett
projektplan för förstudie samt implementering av Skilltree, vilket kommer att
underlätta för Maria då hon ska söka olika projektbidrag
c. Personalen jobbar fortsatt hemifrån.
2) Fråga proffsen
RUM Värmland har dragit igång ett projekt ”Fråga proffsen” vilket handlar om att
livesända ett samtal med ett proffs där en medlem sköter ett samtal och de som ser
livesändningen kan ställa frågor till proffset. Detta tyckte jag var en fantastisk idé så
eftersamtal med Anna Ekman (konsulent Värmland) och Värmlandsdistriktsstyrelse
har projektet nu lyfts till nationell nivå. Projektledare är Anna Ekman med stöd av
Hanna Fred Ekman. AU har beslutat om en budget på 50 000 kr vilket gjort att
projektet utvecklats till att istället för att bli en livesändning kommer
projektledningen höra av sig till ett antal medlemmar för att be dem filma en fråga
till ett av proffsen, denna sekvens kommer sedan att klippas in i de samtal som spelas
in under början av juni. Detta innebär att alla avsnitt kommer att spelas in under
samma vecka för att sedan släppas ett och ett under hösten. Adrian Falck kommer att
sköta inspelningarna samt redigeringen av avsnitten.
Upplägget har ändrats längs vägens gång för att det ska upplevas mer genomarbetat
och ”proffsigt”.
Följande proffs har idag tackat ja till uppdraget

2020-05-30

•

Nassim Al Fakir (artist)

•

Sabina Bisholt (operasångerska)

•

Jason ”Timbuktu” Diakité (rap/hiphop)

•

Emma Molin (skådespelerska bl.a. Grotesco/manusförfattare)

•

Jakob Koranyi (Cellist)

•

Amanda Ginsburg (jazzsångerska/grammisvinnare)

•

Malte Hallquist (komiker)
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•

Andreas Eriksson Hjort (dirigent)

•

Sarah Dawn Finer (sångerska/musikalartist m.m.)

3) Ekonomi
Arbetet med bokslutet pågår, revisonen är påbörjad med en del kommentarer vilket
tagit mycket tid för Maria och mig samt Daniel.
4) Projektansökningar
a. Projektansökningar som skickats in
i. Jämlikorkester har skickats in till Jämställdhetsmyndigheten, besked
väntas under senare delen av juni.
b. Projektansökningar som planeras skickas in
i. Choir Academy skickas in under juni.

2020-05-30
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DU: Hur mycket IT stöd ska distrikten få
Skriven av: Hanna Hult Rosén

Beskrivning och bakgrund
Under de senare åren har vi aktivt jobbat med RUM:s it-miljö och möjliggjort så att alla distriktsaktiva har
en mailadress, alla distrikt har en egen webb etc. Dock har inte alla aktiva den it-vana som vissa av dessa
verktyg kräver. Därför behöver förbundsstyrelsen funder på hur mycket stöd vi ska ge dessa, hur mycket
ska den egna distriktsstyrelsen stötta. Vidare behöver fs fundera på vem som ska ge stödet är det personal
på kansliet eller ngn ideell eller är det Adrian?
Om personal eller Adrian ska lägga denna tid så innebär det en kostnad vilken bör budgeteras i kommande
budgeterar.

Frågor att diskutera
•

Hur tänker fs kring resurs för IT-stöd?

2020-05-25
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DU: Budgetjustering
Skriven av: Anna Rydborg

Beskrivning och bakgrund
Med anledning av Corona har en justering av vår budget genomförts. FS kommer behöva ta beslut om det
är såhär vi vill göra med pengarna under året.
All inställd verksamhet är nollad, eller det som inte kommer kosta något är borträknat, viss kostnad har vi
ändå haft för verksamheten. De största justeringarna är Landslaget och MusikRUM.
Framtidens Musikpris kommer eventuellt förläggas digitalt. Men kostnaden beräknas vara densamme.
Ny verksamhet är “fråga proffsen” som är budgeterat 50.000 kr på rad 40.
Rad 53-56 är eventuella intäkter som vi inte fått helt bekräftade ännu och vågar inte räkna med i
justeringen.
På rad 47 hade det missats att läggas till kommunikationsprojektet “SHL - Sedda hörda lyssnade på”, det
är nu inlagt.
Med denna budgetjustering skulle vi ändra vårt resultat från ca 200.000 minus till ca 45.000 plus. Vårt mål
har varit att kunna få ett plusresultat då vi behöver spara pengar för att ha mer buffert för framtiden.

Underlag
https://rumsverige.sharepoint.com/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B367a997e-ed4c4ce2-ab8e-0e69d5f31ce5%7D&action=default&uid=%7B367A997E-ED4C-4CE2-AB8E0E69D5F31CE5%7D&ListItemId=7198&ListId=%7B85241A54-2738-4408-A77DAC88526A8DBB%7D&odsp=1&env=prod&CT=1590323785551&OR=DocLib
Kolumn “D” är den föreslagna budgetjusteringen

Frågor att diskutera
•

När ni tittar igenom budgetsnurran, dyker det då upp frågor på någon post?

•

Vad anser du om att försöka spendera så lite pengar som möjligt och göra ett plusresultat?
Alternativet är att skapa ny corona-vänlig verksamhet förutom “fråga proffsen”.

2019-01-15
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DU: Distriktsträffar blir tematräffar?
25 min
Av Milda Gontaite
På grund av Corona pandemin och restriktioner som inkommit för inlandsresor och
folksamlingar behöver RUM göra om sin utbildningsverksamhet. Den här DU-underlaget
syftar på att komma med förslag till olika temakvällar som skulle kunna ske digitalt för våra
distriktsaktiva. Utöver innehållet skall även upplägget diskuteras för att fånga upp olika tankar
och idéer inför tematräffar.
Ordförande och GS hade ett onlineträff där olika förslag till temakvällar som har inkommit:
•

Kväll som handla rom hur en hörs och syns utåt, både till de som är i föreningar men
också som finns i distriktet men som inte är medlemmar. Men också mot
medlemsföreningar, att de faktiskt kan söka bidrag hos oss. Kommuikationskväll. Hur gör
vi för att synas och höras. +1
• Har fått en ny styrelse, vissa nya och andra känner att de inte har lika mycket tid som
förut. Hur kan vi spara tid men effektivt kunna få kontakt med de olika föreningar och
folk utanför föreningar.
• Wordpress och hemsida
• Något om digitala konserter?
• Motionera - gå igenom motioner och propositioner. Hur skriver och
producerar en en motion. +1. Är svårt att förstå vad allt betyder, ändå om jag varit med ett
par år. Är ju ganska annorlunda infallsvinkel att vara aktiv i föreningslivet.
• Office 365
• Hur kan en ha möten i dessa tider (Corona)
• Ansvarsfördelning och sådant kul
• Alla digitala verktyg som kan förenkla för distrikten
• Fika är alltid trevligt, mysfika på kvällarna.

Frågor att diskutera:
o Vilka temakvällar skulle vara aktuella utifrån FS-perspektivet?
o Hur får vi med så många så möjligt att delta?
o När ska sådana tematräffar äga rum? (helg/vardag/kväll/frukost)
o Annat att tänka på?
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DU: Förtjänstmedalj
Skriven av: Sandra

Beskrivning och bakgrund
•

I dagsläget har RUM en förtjänstmedalj i två valörer, guld och silver. En nominering skickas in till
styrelsen, och styrelsen bestämmer om den nominerade personen ska tilldelas en medalj. Medaljen
delas ut av lämplig person på lämpligt tillfälle.

•

Innan förtjänstmedaljerna infördes fanns ”RUM-kompisen”. Den delades ut till dem som gjort
något för förbundet som var värt att uppmärksammas.

Underlag
•

Medaljreglementet

Konsekvensbeskrivning
•

Fler medaljer kan komma att delas ut. Vem ska ta ställning till om fler medaljer ska delas ut? Det
kan leda till en ökad arbetsbelastning för förbundsstyrelsen.

•

Att uppmärksamma personer som gjort bra saker för RUM kan bidra till att de känner sig sedda,
och sprider detta i sina egna kanaler, vilket kan leda till mer uppmärksamhet för RUM.

Resurser
•

Medaljerna bekostas av den som vill dela ut den, så ingen extra kostnad tillkommer för förbundet.

•

Att erbjuda och lagerhålla ytterligare en typ av medalj kan ta ytterligare resurser i form av plats
och tid från personal.

Frågor att diskutera
•

Googla i 5-10 minuter och se vilka medaljer eller utmärkelser andra förbund har.

•

Vad är syftet med att dela ut medaljer?

•

Är medaljer rätt sätt att uppmärksamma bra insatser i förbundet?

•

Ska de befintliga medaljerna bytas ut eller utökas med något?

•

Ytterligare tankar på hur vetskapen om medaljerna ska spridas och uppmärksammas?

2019-01-15
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DU: Stämma 2002 plan B
Skriven av: Sandra

Beskrivning och bakgrund
•

Om situationen med Corona inte har lättat till hösten kommer det vara svårt att genomföra vår
stämma, då det är fler än 50 personer närvarande. Därför måste vi ha en plan B.

•

Målsättningen är att ha en så bra stämma som möjligt, som är tillgänglig för alla och som ger bra
beslut. Målsättningen är också att genomföra en stämma som bidrar med framtidsidéer och
visioner för förbundet, och inspirerar och motiverar deltagarna

Alternativ
•

Digital stämma som genomförs via teams

•

Stämman skjuts upp till 2021, januari eller februari.

Konsekvensbeskrivning
•

Vid digital stämma kommer vi gå miste om den härliga känslan och de sociala bitarna med en
stämma, och vi riskerar att inte få en diskussion där vi kan inkludera alla deltagare. Diskussionen
riskerar att utebli, och vi kommer inte få in förslag som driver verksamheten framåt.

•

En uppskjuten stämma kan också den riskera att bli inställd och då bli digital, en plan b för en
uppskjuten stämma behövs alltså ändå. Eventuella anpassningar kanske ändå måste göras för det
då rådande läget med Corona. Vi riskerar att många inte vill resa och umgås i grupp på grund av
Corona. Om stämman skjuts upp kommer styrelsen behöva sitta kvar tills stämman hållits, istället
för att en ny styrelse väljs i november men tillträder vid årsskiftet, och då går omlott med
avgående styrelse som formellt avslutar sitt uppdrag vid årsskiftet.

Resurser
•

En digital stämma kräver resurser i form av extra planering för att genomföras på ett så bra sätt
som möjligt. Om stämman i stället skjuts upp behövs extra planering för hur styrelsearbetet ska
bedrivas fram till stämman.

•

Budget för en digital stämma kan vara låg, det krävs eventuellt arvode till en mötesordförande,
samt ytterligare arbetstid för personal och förtroendevalda, både under stämman och inför. Extra
resurser kan behöva läggas på de tekniska bitarna så att de fungerar tillfredsställande. För en
uppskjuten stämma krävs i princip samma budget som för ordinarie stämma,

Frågor att diskutera
•

Ska vi satsa på att ha en digital stämma hösten 2020?

2019-01-15
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o
•

Ska vi skjuta upp stämman till tidigt 2021?
o

•

Vilka fördelar och nackdelar ser ni med att genomföra en digital stämma?

Vilka fördelar och nackdelar ser ni med att genomföra en stämma som skjuts upp?

Finns det andra alternativ för att genomföra stämman 2020?

2019-01-15
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DU: Verksamhetsplan 2021
Skriven av: Anna Rydborg

Beskrivning och bakgrund
Vi ska diskutera vad för slag verksamhet vi ska ha under 2021 så att Au sedan kan börja skriva på ett
förslag till verksamhetsplan. Vi har två hela pass till diskussionen och kommer använda det genom olika
metoder, prata i mindre grupp, tänka efter själv och prata i helgrupp.

Underlag (om det finns)
Vi ska diskutera vad för slag verksamhet vi ska ha under 2021 så att Au sedan kan börja skriva på ett
förslag till verksamhetsplan. Vi har två hela pass till diskussionen och kommer använda det genom olika
metoder, prata i mindre grupp, tänka efter själv och prata i helgrupp.
Förra årets verksamhetsplan: https://www.rum.se/wp-content/uploads/2020/02/Verksamhetsplanbudget-2020_uppdaterad.pdf
Strategin, som vi ska nå genom verksamhetsplanen. De aktiviteter vi alltså har i verksamhetsplanen ska
kunna leda till något av målen i strategin. Om det inte gör det är det ingen verksamhet vi ska syssla med.
Sida 30-33: https://www.rum.se/wp-content/uploads/2019/11/20191120_Stämmohandlingar_Efterstämman.pdf
Anna och Milda har börjat arbeta med att bryta ner strategin i mindre delar. Det är mycket kvar att göra,
men kanske är det till någon hjälp att tänka:
https://rumsverige.sharepoint.com/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B66441346-1ece42b6-9a90-eda3e518d3e9%7D&action=default&uid=%7B66441346-1ECE-42B6-9A90EDA3E518D3E9%7D&ListItemId=7607&ListId=%7B85241A54-2738-4408-A77DAC88526A8DBB%7D&odsp=1&env=prod&CT=1590327668040&OR=DocLib

Resurser
I ett första skede vill jag att ni tänker fritt: vad vill vi göra? Vad vill RUM:s medlemmar ha för verksamhet?
I ett nästa skede ska vi koppla detta till “vad har vi råd att göra?”. Vilken verksamhet är viktigast att
prioritera om resurserna tar slut?

Frågor att diskutera
•

Vad ska vi har för verksamhet 2021?

•

Med anledning av corona, är det så att vi har vi genom det hittat ny verksamhet som vi vill ska
fortsätta kommande år?

•

Om det är så att vi är begränsade nästa år också på grund av corona som gör att vi inte kan
genomföra våra stora fysiska träffar, vad för ersättningsverksamhet vill vi ägna tiden åt?
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BU: Stämmans hålltider
Skriven av: Anna Rydborg

Förslag till beslut (En ”att-sats” där beslutet beskrivs)
Att uppdra åt AU att arbeta vidare med stämman enligt nedan riktlinjer:
•

Samma hålltider som förra året, ingen utbildning redag kväll. Gemensam stämmoutbildning
lördag morgon

•

Någon kvällsaktivitet på lördag kväll (avtackning styrelse?)

•

Påverkanstorg

Beskrivning och bakgrund
Förra mötet diskuterade vi vad för tider vi vill ha under stämman. Tider ville vi ha samma som förra året,
inklusive påverkanstorg. Det behöver tas till extra tid för diskussion om jämkning av förslag.
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BU: Budgetjustering
Skriven av: Anna Rydborg

Förslag till beslut (En ”att-sats” där beslutet beskrivs)
Att besluta om budgetjustering enligt budgetsnurran

Beskrivning och bakgrund
Efter diskussion om budgetjustering ska vi under denna punkt ta det formella beslutet om justeringen.

Underlag
https://rumsverige.sharepoint.com/:x:/r/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B367a997eed4c-4ce2-ab8e-0e69d5f31ce5%7D&action=default&uid=%7B367A997E-ED4C-4CE2-AB8E0E69D5F31CE5%7D&ListItemId=7198&ListId=%7B85241A54-2738-4408-A77DAC88526A8DBB%7D&odsp=1&env=prod

2020-05-24

Sida 1 av 1

Assently: 0b0b3a704e43355fc8584b94668c8bde0808063829e26e23d2e8cbbd6ea9120034cb38075af195c00a253133106026582940a1371f55b69d173144684946a2f6

Sida 1 av 1

Följande handlingar har undertecknats den 21 april 2021
FSprot20200530-31.pdf

(947536 byte)
SHA-512: e6067171432d64899dfe37ad2708e8e32d83b
b5bda1a142e6aabca3a6b4e9fcfa644ba935d72d4b1068
e0ec0d6bcd2ad929e31892ecd8f2286d1133948554d37

Handlingarna är undertecknade av
2021-04-21 22:21:26 (CET)

Hanna Hult Rosén
hanna.hult.rosen@rum.se
158.174.187.250
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 17:02:08 (CET)

Anna Rydborg
anna.rydborg@rum.se
84.216.128.79
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 16:20:07 (CET)

Anton Walther Prang
anton.prang@rum.se
213.89.11.9
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

Undertecknandet intygas av Assently

FSprot20200530-31
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:
0b0b3a704e43355fc8584b94668c8bde0808063829e26e23d2e8cbbd6ea9120034cb38075af195c00a253133106026582940a1371f55b69d173144684946
a2f6
001 :2 01 3

Om detta kvitto

A

TI

ON

ISO

27

CERT

C
IF I

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.

