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Protokoll förbundsstämma Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet 
Tisdag 16 mars 2021 kl.19.00-21.00, digitalt via Easymeet Online 
 
 
 

1. Mötets öppnande 
Förbundsordförande Margareta Myhr hälsade alla välkomna och förklarade 
förbundsstämman öppnad. Margareta lämnade över till Leif Sunje att leda stämman 
fram till punkten om val av mötesordförande. 
 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 
Röstlängden fastställdes först till 7 föreningar med 9 röster. 
 
Fenix Budo & Kampsportsförening genom sitt ombud Mike Wall bad stämman om 
rösträtt. Yamasaki Academy Göteborg Idrottsförening genom sitt ombud Pilo Stylin 
yrkade bifall till att ge dem rösträtt, men förtydligade att det enbart gällde föreningar 
som betalat sin avgift i tid. Inga motyrkande inkom. 
 
Röstlängden uppdaterades därmed och fastställdes till 8 föreningar med 11 röster, se 
bilaga. 
 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
Kallelse gick ut 5 februari till föreningarna med mejl samt annonserades på SB&Ks 
hemsida 5 februari. Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall 
yrkade bifall.  
 
Ordförande i valberedning, Omid Azad gav ett medskick till förbundsstyrelsen att i 
god tid publicera information om årsmötet på förbundets hemsida. I år publicerades 
det precis inom gränsen på 14 dagar. Abbas Reyhanian från förbundsstyrelsen 
svarade och gav medhåll, samt menade att det råder konsensus om att förbundet 
skall arbeta mer proaktivt med att informera kring årsmötet och att medlemmarna 
skall ha all relevant information i tid.  
 
Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 


E-ID signatur log

Härmed signerar du avtal: 10_PROTOKOLL_FÖRBUNDSSTÄMMA_Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet_2021-03-16_klar för signering.pdf med transaktionsID: HJ2_D3aHO

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

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


		Tidspunk og dato 		IP adresse		Navn 		Fødselsnummer		Firma		Signatur 

		2021-04-09 17:15:14 CEST		94.234.40.71		Helga Une		1971-07-10		bankid		PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPm05WlV3Nlp5bk9ESWRqMy9SYm1sdHBmMWZYVFEydmNaTkZ0RXNvRVJvL0k9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5LVEtodDBnU00ybjdvUTV6VFFTOFAvTzRnRjFsZHlXZzVHN2xrYll2WUtrPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5CSTIvYlAvZVBwTTFHZTl1UWlqblhqcWxDc29uVm02VFNLd2ZlKzhxYms3eUR6c3JoRDJMdjB5TVg1Q1ZWWmZXZ1FoeTduck1Fdm9KV3lKOXlEajhacTVwZTBTN3FyODVRRmpFVmRXUWFpZ2I3dWtqbnl6S2R0cmF6S1NKazFybHN3QlNtakU3d2ZiQTh5VVJNNnp3amdKWnpMdENTS2NQOGhQVmJNdnJoMkZCeHV0NnROd2dkMVliaWFGT2lFVzhUV0NGTko3OFYxWHZxMm9aQzBIWWVoc1pnZzZON20vT1YrMFVFYldPa1RLak9NYy9xa2dGQml0akcxM3AyODdLTDFjVTd6dFN3eXM1TmxiUG1WS2h5RVl3YzRaSVNYaXkwME9FNUZibU80eWtJUUY1YjIrWExaNGorN01IS2JPdDNGY05rWVJ5cHUzQmovb3pVcE9XNVE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGYmpDQ0ExYWdBd0lCQWdJSUpRaGhrNVRROExzd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEU1TVRFeU5USXpNREF3TUZvWERUSTBNVEV5TkRJeU5UazFPVm93Z2JNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1Rd3dDZ1lEVlFRRURBTlZibVV4RGpBTUJnTlZCQ29NQlVobGJHZGhNUlV3RXdZRFZRUUZFd3d4T1RjeE1EY3hNRGd3TkRBeE1UQXZCZ05WQkNrTUtDZ3hPVEV4TWpZZ01UZ3VORGNwSUVobGJHZGhJRlZ1WlNBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4RWpBUUJnTlZCQU1NQ1VobGJHZGhJRlZ1WlRDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBSnRXNlJvL0pOYjZiaHl6SStYVnR3ME9UUUJFclh4T2NPWGNkOENIaHV3dHZRWnU4S1NhamJ5WGJ5Tm41eFFqS2tpZTJURlNZdk9CYUdkZEJpbTVBRzVRUVVXYnIxRTI0WnFnWkdocDBSVExTbTUyTTVtN3ZDTmVhbnRRdTBEVnhyeCsycFRnQkdVcDNPSVB2V213NXdVelJsNWh3SG54dThueHE0dVVVZFpvUGZYQ1Q3cVpveUNSOEpyYlQvODZHYnJ0bjdzdWNNelZCMzBoTHYzY0VjZEVSbUN2WmNkVnREMlk1ZmZ2VVZoSTg1Rk9nUW5LcG9pcFg0ZDVYRkpGdHc3b0oxMlUzQTV0dUdXRGxqVmh4VFFqQTNlRWNQZC9IRzRJcFVhcys1VkdXaDN4L3c5S0JKT2JFSkNNTDNiUjVZS0k4YXdvcFg1NFpydDJGSVpIaFgwQ0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdaQU1COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGQnoxNklZTytVNVU2MEpmNmd4dkEyaGtWZjZJTUIwR0ExVWREZ1FXQkJTc2RDTW55QmV3d0hYeFhKTTRBQmhGMTBVeXRUQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFnc1FoU3YwSDE1Q0lNQ2IxTmxrWXBJZGhTZm0rOFVVNUllTGZLM3dCaGlRQWpEeER0aXZrUUViVUdUZVlpV291WllQcWM3NmduaHN2dkpiei9Wa1VjSDdsbWtkeTA5VnNBRlZnMjZWY2Jla0VzSGxXT0czNklyRVl3WG9tbHpRVzBXUFg2MlRwYmd3R2ZnV040bFV2OFlhREZyOEJRT3kvbmZnSkxUMmloSlozZ0RTbWVwQ2ZHdXdma2tOQTcrbFo3VXRKUGpsZmxSYW9Gc255MndoU2FoR20yVHB0RXJHeHBIeFBBaEFNdlFlRHRNODJ4RmtscVNZbDlTb3NMUzN4dU5ZUDR1enltQVFlMmpFRllpRGtrYTRBQ3NpQUFONnIrbHhoSHpLV0swVjlIdjBySlBhNkJ1SWQyTzZrZEJkaCtsalFteWttRlBPWGhITU5zRXEzdnE2V2xQODA4SEpFb3VyWnJkZjBodTlrbzg5dFhKQkFiY3dOZnYvKzV5NG9vdnYwNmhsZEErYW82dWNzZ0laZzc5d3llcWtkQjRXRGNRbGZhNlNHQXowc0pEM0lXSllSdXQxazZBOUh4Z2Ryd3F2YjVSZjFrc3RDUjMxSHhDZVd5djlnN1N4ZDk5OTQyeXd3cFpLTlROUWFXcmFIS1RYek9pY0E3WWh5QVZCNkJNTnBOejBqUVkrYjYzU2MwNDdDWE1nMmZzSm1ubjh0UHIwZm9EMEQ0MXdQTUhONGE2THNOQmRoNkQ4cmZINUlCNDQ0MklGRkF6dk0yYXJPSkZxa1hDdlRiVkFqaktKaHlTcFIxRmF0VUxCRWM0c3pwU3BpaitpN081OWJWNDcwQmxqUkFYUVhXWjlYTzU4L3V0dy80MStiV2p3ZFZBeFJFdjhZQ0VLN2pqWT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdGRENDQS95Z0F3SUJBZ0lJZk16N0ovTncvUzh3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWWN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNRGMzT0RZeU1Ua3dOd1lEVlFRREREQlRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdNekUyTVRNd09URTNXaGNOTXpReE1qQXhNVE13T1RFM1dqQ0JrVEVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEtEQW1CZ05WQkFvTUgxTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXdOemM0TmpJeFF6QkJCZ05WQkFNTU9sTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2tnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRQ2FrT21jYWU1ajVPSjQ3c3pvNXVRaGQ2MnNSc2FHNTc2ajQxM0N1STFKNS9TVnFmajdMcTV0Qng2TnoxdHh1ZytDenE2OWUzdzE2aGpia0RYZW9pUm1QUHVPY0tpYVVXYVFqbDhjaXU1bWRoUU1RWGVSUWtPc01sY0xhVUJSZ3grWVhSWEl1ZmxiY2tzcm9hcENPOHJDUVRDUUxDdGMvS0dZSDBVMm4rNERLb2h3L29rVFVFSjVzVTVlaFJpa3JvRjc1Q1IyWWxyRlMvSGZ4MGlSQUdTYUkzNXVuN0ZWbzBmUGszbUh1SUFnMUNFTGhXeUgrMnplQmxFNFZpenc4blFPRW9qZ2g3MFNQTTdtdmh6RmxJM1J2TXQwZTMzcnJkNzc5d1JVV0xQY3N6V0JYcW1ENjZGTnAwd3pWSjBzVFE4VkZwV3FqcmVVNWR2cjBWdUtDWlZrRXBkc3UwYnlTaWR6T2dkekcwZGJBVzFJVzZtVVUxRzh5WDFmRzd6L2VpTXoveXh2UGJWWmtTUlhSOXVydm9aVlVtVE52N2huZ2FVRUlWbVVvUmc1K04rb2ltYUtPZW5WaHgybkpxL0tuY1d6QWRVWFl1M0FHSXVWclFjRTdBUHVBTExrNk9tVm85V3hqUTA0YVgvOUpZeWlNajRlNW14SVowMmFnNzlhRUVmUm5xSVlLeCsxRlk4STNaQlhzUnhXNDc2YS85U2RIdzNGcVVsU3RlZndBYWtrZnRRaUNqTzRlTWZEdnowaWVMWWFJS0FybVpQVVI1RGpDV3RURkZYMHhuNnBUY0lpK1JLT1lUbkVkdlZBdVI3Z0JmMlVSTlRkN0pLRSszbDA5cXFpNFRRV2JsQVpiMXVneW5rRXhQUzNmSjZRU293c2tpMlFPenhIWkxoeEVRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVIUFhvaGc3NVRsVHJRbC9xREc4RGFHUlYvb2d3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JTSWpGWkpCTTBTQTVxZFMxYVRoQ0xuc0FHZGpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBRlpIOGNRVk9YSTN0dm1ZL2oxSlRPSUsxVk90emdZVkJVTmE0dFlOWUVoMXFGb041ZkpqNkVFY2VKdGZOZUhBbXVFRU9aKzVRZ056ZWNaN3NhcmVwNnF5QXdORmRSbzFvalFEdDBNaWJjSmRvTGRtazN6azR6NkFOY2FORk9lYm5GN2pqNC9pdkpTRnRRM0cxQ0owSThHL244Ulh2MW1WazR0SHB3Qk05aHF4UStMazA4Q0RrTGRrSnluWVByTW1LVmt3Y2tBSEd6MWc4aWUvbE5RY1hKYzhWanBZSHBkdktaQktJVTNWbHZndHFDLzUydHdoemhCQW56c3Q2UkdnMHZEbTJGTytxYkNNNHdYRmFmcjlNeGVvU2M3QWM0Mmh0VTlHTm9xWVh6dm1Na0U4QitDYVpPV3JyNHJmSFdjbWVpUENxTForWm5rZ0NuSHVmMzkvZHhHU0VENTd6S3ZzMVJFNk8yU2Jwd1BoN2hmTWczYUVpZnFpWXA1dmhUeGxqcGlJeDJiaExzYUNMT0hwaUVIREl2SkRrMjR6VmkzdEI5TFpBRVRyYW0yb2hEYm9wWWp1aEJrUk1Nb2xsMWdrckh4UUsyekFuZEJRczh4OXpkN0R2cFRCVUgzazZDMFc3Vmg3T2VMc0xENGtaRUtuR0lTY2x4TlMyNE5rMVc3S2lxcGZiSE9NY3MvcDUvVytaY3I3SkNnTlNqeTkrMnoxbHdzTWdFc0k2dk5KTjRXU2JuNlc3L0QzQmlwMDF1blF6dHVSdFAyYkRSM2NndjdQd2FqSUNvaWRPTHo0U2t5aFNXZmJHbEQ5VlBsb2VDK1NzamhHamUxNXFMTkwwT29yMkhkdUc5dWROQzJFcHdRRWwvR2xOM0ovV2VLVGtLZXoxR3lDQ1RmK0t0dFg8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY1VENDQTgyZ0F3SUJBZ0lJWFU1NC93WU9jaTR3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXpNVFl4TWpJd05UVmFGdzB6TkRFeU16RXhNakl3TlRWYU1JR0hNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFb01DWUdBMVVFQ2d3ZlUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1EQTNOemcyTWpFNU1EY0dBMVVFQXd3d1UzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU0JEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQWxNNFBhdk8zTm0xN0hiRkFoZWVSMzJsa0dJTXlDT2wxK0lzUWM2L1Q5WDN0NUJwRXFhakVkQlVNTm1XbExPRDFHSUdEZDBtVm9XVzJIZ3ZFTmcyK2oyYTVGd3l5Y0FTZEJUTXUzWHE3ZWdsQjA3MHdJSWVHSkJCcU5TR0hITHY3RG1BSzdyOXhLWDBpSUNLMDNqWjVGUWZlNWxXS2V5OVZmN1NwWlFUNGx5WHVDVk5wUHkweGlCMmFwLys2dHRoTndrbldleWRmZTlxVDVuTEVLU0w1bXBaQTZrNi85bVU0TGExT0grRVlCdDByWk9WZmZJc3grQ0JzRURZbXQ4NU4yTXN3aUwrWGtNelVoMEhQbDg2WHdEZlFlQllVU05GZXZpaHgxdHBaa0E5aDJFNTV4Q082QThSYmN6Yzd1WkFYTXNxSnVWb3E5YklqbjBZbWwyZE5lQ0dRMFp5NnFWZXo1MVkreVhnR1JqOWwzSXRENlVObjZsVU1YUG91a0ZISFFKb3ZJZzBrdFJhUU1kKy9nZ0VwZjVtRXpQZHZmVVdmNndxVmdYbUl0Vk9wQTFQQXgrTFB2ZC9SQWNRV2JlQlRJVXk1bk9Qc3BnT1lMZktHUGFBN3JyVTMzVXlpQmNTS1g4K3grRTVocEQ4aUp1czhib3Z4anNlUUVGa0JnQVpXdldMZkh1QmRJT2hNcUpEL1RXRCtQblJRNXN5eEZiRTIwNkdoNHBJTUxLWFJ0RWdsL2FaQVczQ1QzUTBqUDNDM0RjSFFIK2huNTdGYm5ibFo0dS9zMVpVTFF0TG5ETnk5cFpZMEkvT0RkMjVEYjgraFM1RlgvdEgwNjNZUVhNcWw0NEY1c1B1NEpYRFdwcXpFTDB3NzlVc0lqVlpsWjRKbmp2N1R6dmRkbnowQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZJaU1Wa2tFelJJRG1wMUxWcE9FSXVld0FaMk5NQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQjZxN1kweS8yZmt3a3pTaUY0Vk8wWUpDS0FSVkRXUU45ZEJKWThSUVZIMVc1N3pnY1FsMFc0eXZKd1k0dVZGUFZOUmNWVVhsL3hqNnZYN3dyMzJIUFVLZkhHSytQR0o2OXYxUStYdG8veTNHczVWMUhCait1LzR1bU45L2xncXBwM0pyb0MraTQ3WjVUS2hqNGZmTi80L2lOS3Z2SVRxa2RCV2VxVUZFZE10cGVrWU9TQ20xbU1ITE5QamxDd1VHKzl4M3pPcUtLVkdhRUxRRTZabW5hdURra1VwYS9RblcxazJwSUs2Qit0c1lUbWpmaHFIS2V3OWdndnk2NmZKdUhrSWxGNEo1T0lhYUNWd1RITzUzbFAzbTd3V0l1T3JqTkxxS2lGZFBWQUVSSStzdENvalJONEtFMDBvTWFJOFd3UnVDQ2V3YkkrQlhwdFJYWVBvNXlDQUJSaldYcnNjSGRWY1ZpVWR5VXlYemNWUXdqZ2Q2eGROMTVxVEk5VjJYSG9pTkg4MGVuWTJFNWYvcWw3bG41OEdsM0FTT29hSTlrZG5pRXpvaktob2RKaFFqRFFYRnRHalhPRGJJUGlMYzRleW5iNzVjWEtLb1MzanpjVm1ISnY2TElqZUl3R1dKMXZIazZhZ09JUzk0ME5TTGhCOW9ydUZXL1Y3b2laTlVCSUhlS3hGNzRTOWFZZUV2Rjd0aUNlMklMN0hTWEJibG5yVzN0K1hobERnYWp2TVpBUUZqamhxRjIxQmt3d2FQclg5eVZjLzRLTThQektXL3pRZlBlREUrckVaMW1XV1dpSk5BZjZpMW5DOU04WGJCN0dhVFEzSUxNS0tpM3Q1UTkrc0c1VTRwQzdWdTJaT0sydHNtUlJIa1NIOXJ0dDQ0dnp4SndOc2RCclZ3PT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+U01Pa2NtMWxaQ0J6YVdkdVpYSmhjaUJrZFNCa2IydDFiV1Z1ZEdWME9pQW5NVEJmVUZKUFZFOUxUMHhNWDBiRGxsSkNWVTVFVTFOVXc0Uk5UVUZmVTNabGJuTnJZU0JDY21GemFXeHBZVzV6YXlCS2FYVXRTbWwwYzNVZ1JzTzJjbUoxYm1SbGRGOHlNREl4TFRBekxURTJYMnRzWVhJZ1pzTzJjaUJ6YVdkdVpYSnBibWN1Y0dSbUp5NGdSMlZ1YjIwZ1lYUjBJSE5yY21sMllTQjFibVJsY2lCdFpXUWdaR2x1SUdVdGJHVm5hWFJwYldGMGFXOXVJR2R2Wkd2RHBHNXVaWElnYjJOb0lHYkR0bkppYVc1a1pYSWdaSFVnWkdsbklIUnBiR3dnZG1sc2JHdHZjbVZ1SUdrZ1pHOXJkVzFsYm5SbGRDNGdVMmxuYm1GMGRYSmxiaUJ5WldkcGMzUnlaWEpoY3lCaGRpQmxMWE5wWjI1bGNtbHVaM04wYXNPa2JuTjBaVzRnVm1WeWFXWnBaV1FnYjJOb0lHVnVJR0psYTNMRHBHWjBaV3h6WlNCemEybGphMkZ6SUhScGJHd2daR2x1SUdVdGNHOXpkQzQ9PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+Z09LSVRxQW01SG5vUTFXM0loWkpER1NzV01JUnBmakdPTXRGYVlwMzRQaz08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNMRzVoYldVOVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNE9ETXhNak16TEc4OVUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+OGJmVUJMMmp5NDJJbFdDLzVVc3IxSXZYWlF3PTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQzwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlNUzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRRdU5DNHk8L2RldmljZUluZm8+PHVoaT53N0kwbjFOWXlBaS9nR0MxN2lqS1RjVHZvSHM9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+


		2021-04-09 18:01:08 CEST		213.64.144.127		LEIF CHRISTER SUNJE		1973-06-08		bankid		PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPk5yT0JwaE5pSit5UFBMUEo1dmoydEZqL2dxcjBJNEFWRnBLWERUdFM2TFE9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5aVjJEOW9PMTFlYW1BMzY5R1VuVmpNcVhtdWhoSVlVRFZYWlNuMnBROXJrPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5QUWxkZlR3Yi9JYjZhUGFuUmVQNHhMdmdYQXp4enFGSUNBRnE3NjU5WGJ3OTlGbzRzeTZMSzZ0czhSV2Y5OXVQSGdVQlNGY3kvY2xQRFdGdTZuWDcxVGlSSUxBS3V5bVkvdzBrajFFNVIycHdKWUFsRHNPRm5IVWNpeUZWeWpWMXluNlhSa2FocXRxQ3EyZExZem5wbkhkVVRDei8rcFdNRVE4YnRmNUNFL0pUSmovQVo2ZVgzbHZxSWczWlpIZGp1bllpOTF1aFJwczN6d1pCcE84dGMrMmpDbS9IU1VYN1ZKa0pZVnR4M2pFK251OWVoVmdtaS9KTlNWZmpXYmUwUzBady9tZUx3RVBmMm1kQjVyMXE1bzR3WE82cjFValYyU05TYWYvUENVL1NKWXE3bndHYThDaiswZjQyUUU0K3pUclJuK1ZnVVZMVkJFNlFSSnBGdHc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGWGpDQ0EwYWdBd0lCQWdJSVFTaHN6NGg3SEpZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERXFNQ2dHQTFVRUF3d2hUbTl5WkdWaElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TURreE1USXlNREF3TUZvWERUSXlNRGt4TWpJeE5UazFPVm93Z2NjeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUjR3SEFZRFZRUUtEQlZPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreERqQU1CZ05WQkFRTUJWTlZUa3BGTVJZd0ZBWURWUVFxREExTVJVbEdJRU5JVWtsVFZFVlNNUlV3RXdZRFZRUUZFd3d4T1Rjek1EWXdPREF6TVRNeE96QTVCZ05WQkNrTU1pZ3lNREE1TVRJZ01UWXVOVE1wSUV4RlNVWWdRMGhTU1ZOVVJWSWdVMVZPU2tVZ0xTQk5iMkpwYkhRZ1FtRnVhMGxFTVJ3d0dnWURWUVFEREJOTVJVbEdJRU5JVWtsVFZFVlNJRk5WVGtwRk1JSUJJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBUThBTUlJQkNnS0NBUUVBeXZhbWlFK1NnclcxVlZHZE40MmpreW0rTllic1AzUS9YT1pxUCs3aFlET3FKd25QMkNSNGVUbEN1ZUowNDJFQkdXZlJBYjNNM04zWHdKenNGb2srdjl0UUthYnlYM3RHVVFXUW0vWko3ZU5hMURzcVBrbkNiRUZBYUd2L2VxR2V6bG5VMCt1MEpzcUx1Sk5UM1VmZlRWMm1BR2EzNmExejg1bm1lMyt0SWJQRzNjT09Xc1pMQWc1VnJGbXBpd01vejIyMEJISE9na1lCNEF1bGp1b2RNYzNJV1laTFh0bmFEUHBrbmROWktwV2xkK3RoZm5aUnd1NURRdWhxdVpaay9qSk5QNURVa2JlSEVpaGxyd2p6L1ZvMllWUitTWVk2VDQ4RVRqMnRFSEhkS0xnb21CTzUrc0xmaVQxdFpweWNQS2xFenluYUVOcGswNXJXTW1aL1R3SURBUUFCbzRHbE1JR2lNRHNHQ0NzR0FRVUZCd0VCQkM4d0xUQXJCZ2dyQmdFRkJRY3dBWVlmYUhSMGNEb3ZMMjlqYzNBdWNtVjJiMk5oZEdsdmJuTjBZWFIxY3k1elpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0JrQXdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVem1oVHU4WXo3b0p2MUlXN1o1L3g4cGtSWkdjd0hRWURWUjBPQkJZRUZFOEZWcmJZQXJOalcrc3VKd0RBd3I3YzlhU2dNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQ3dVQUE0SUNBUUFrTnM2MmxaN1Y0TVErSjVub0dxNEs2R1Z4eXJ4NzArQlpRK09vZndFVkpnaXlkaHp0NkowMkVnSnFINVlIdi9QZllTdFNQSWNWdkdtNEJsQmZBSXNIRTRHUzM0dDljOW83b1I5bU9ISFNUTVNQOTZLWlFnWTJkakhMYnJnTVN4Y05abHRWdjI5UndHUFNKTm9UQldKcnZNemtYelJDVk9vRWJNckFLd1FnbitZLzVBU0xWbjdibDBzKzdCc1JJcGlPMGtHQVo5emxKWGhUSjNDQ2RNS1VFd2lZaWYySkJFRHZpbUkvbkNhOTNoaHNoTzA1Y01qV25JQUNmdGVxUkJxNHgwUnBTOGpzcmdEUmp0aEZVeWJqTHRFNGZuUWRjclVLT2U3Ukt6dVNkVnQ2elBTS1pyUzg2NlpuMlhZMStvNTdoMkREVm9mbHdMNk51WkIrK1cyNmNaQ01pa1JtNVVNVng5YWxsWjIrVVZKUGpxd2xiUDArNDBreGsyN1NlVmVLcEZ5VkhLU1J1QmpRTWJxc1FIL2h4VGpueHcvRUdhV3RJeERtOVdXbUsrb00vcDBlMVZZNHFzaW15MEh5L3FGZnFIeTVQeDFqaGJleitGN2FDYTA4TS9keE9IQ2x4VmtsMVk1Ly9ualFNekp3ZEJtN1VaRENwbkJlbjBDMXQ5MFpxaVhoUUZrekFkTi9US29COWZRQ0VRTVFnalBTUGJhUmNlTVd5NWJVN3A3U0NMOWErcFZWSFEvd2YwMGkxYmVjYTlsNGdqMXV2WUk0azlheEhmUjE4QmwzN09SRUxrWktzbHJwYVhXRGRiUjZFbmovSG1odi8yTzRRMjVTTjFNdXFvWFVMSVp3blJUcXV0SmRzWkVnWmpvNHM2RnNLOTRYOG5OblBkOWltQT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGekRDQ0E3U2dBd0lCQWdJSVF5TDNYbzlhT3U0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WkRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERWdNQjRHQTFVRUF3d1hUbTl5WkdWaElFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TXpFMU1UTXlNek0wV2hjTk16UXhNakF4TVRNeU16TTBXakJ1TVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURWVNQndHQTFVRUNnd1ZUbTl5WkdWaElFSmhibXNnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNRFl3TVRJd01Tb3dLQVlEVlFRRERDRk9iM0prWldFZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUUROQkp4NHM4aHNlZHFDWnNYWkY5M1pjRzFaTVNTazMyYXZpOUFXLzFPeGoyZ3JxdXBhQXUwVUY4aUl0c1NCQzJ4anVkZkJ3Yk8xd3JIKzVMUEhkcWdjYXBXUEdMaTRTTnorNzJETFFORmRncFgwZWNYeWNYNkViK1V2R01jZE4vV2VDT051VGRQRUk0cFBDY1NFdmM2R1BMZHJXOFdsTThTcmJrbnJCcTdnQlRDVkZyUlAvelVKR09la3UybW44Wm5SYkFETzlVRVg5TTVpZjNGa1RMS0x4ek0zYThVdG9aUERkSm1PNEdpVlRGSmJWMm5qckN3VWw1N3UzZHE5UDFybXowa3k1RFpnRGVWY0xIT2Yydkh6TFVWd3BLL1FObWNGajMyZkplNU12TVJVejJ4Yi80V1lPS0xadHpDZDVFa0hwQnA0T0ZSRXlqeHdVN3RXZVJINzZtWXVSV1ZhMmtxVjUzSWV1dGVvVzIyRTNSZnJtOUpFUXNieEpBZU5yOWsyeUV4anMyVjNMTks4UGErYWVnQ3FaTGVmSnpDWExJME1yaU10a3VneFNZTlBNTWJjSXZBTEtRUjJxczVVMmpibzVFQUx0YS91UFNXS3F0cGRwQkE1OGh6cXEvWDhPT3RrTEpGeWNFRGpZSWdta1REUVlnM3JNcmphemFmVlN5bllReWNVUWhxZmZQeFJ4aTJ5K3prblBFanU5ZE9VYXVtTERyYzc0L1N5UG9DSFJzb3RZNGZTNnF2Z2NpV21vWEUvTmJBamxEOElGcnZJTm9rSCtZZ2tON1N1MjNkVnl6dTMvek1taWJtV1hJQ0lYazVQMWVESXVGZHlmaDQ1YStQcGNWZ3dhUytMZWhCM1Y2QTdDR1plUmZNUnZzcFJNamgvbktWT01mc3crUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVem1oVHU4WXo3b0p2MUlXN1o1L3g4cGtSWkdjd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm1yWWJJbzZVa0dqWWNFSW9LOGQxU0xNZ2NRakFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUJPejIwUkt4K1VYc1RvN2JXMW9FbXpkTGQ3K0lLd28yU2JyQjdkSldJb0kwWUNuWEhyVC9oYUQ1RGN5TGhZa1FnR3lhMHZKOTRKK1JrbmVnNHhTWVRjcm9Fc0U1Wkd4SCtyVC9FbFQ5ZWNyMytiSnNzVHRGQzU0eHpReWU0cmVXQ29Jck1YMGtmSzF0Qnp3cTByVUc0VytkVGUxdjdmZlpMbGhxNGRlVk8yVEtyLzhDTnBnZ283TXhVY3BHVHFieDhNQmFYMWhZYmRPa3NIQUVXWE81bVM4cmhjS2ZmSEdVMHBvV3pEdmRXZjZ3aUFVRmlBL3BRcmJoMWVTcUdkQzg1ZDN6SUZBVzZ6bGlzM2pTMVZzVGlIcEZFYnl0OHBZU2lOaVZIRGxKWW5WZ3VPTm4yVTBMdGZ1Ukl2d2w5a2xXTkFuRHpnQWVtZnc5d1NWUXhtc1FmVUMwSHVXMDhMMGxEMDhYSkRtK0ZuZmtxYitCSlJWQlA0WVF0R1VrdEIrb01oT0VFdVhQanEwN1FpYlVUb29rWExLUDZrNmpnUDVjNC9qeXAzM3hqdDFSVEl5K1l3SFFKM3NTUWErdzc2SVRUZS9TNnFKQnUwL04zSlBqVUZXazUvczYwTCsyTDJ2YWhpTytUWHNwaXAwU1FHS3FDU0tmcVArYTJ6Q3l1RURXN1VtMXpGUndFejQ2ZjhwRm92TjY1RVpRVm9VVVppUHVYNUxHc3RDT3RUY1FVcHdxZ1dJWTNMOHQybHJUSCtDSXBQcmF4Tk1tNnhJWENCV3hjYzVycVJ2QkhSVkRjNnlnbXV0T3RIQXc4a3pwcjB6aFVIUWNjSVorQmVlRk8vR3lSSWQyUHhpdVJNa0ZNRXZ0RUM4bFZWTjRCUFBMaEdVTW9nOWZKSG1hZllmPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd1RDQ0E2bWdBd0lCQWdJSUExbCtScHFFNmlvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF6TVRVeE1qSTROVGxhRncwek5ERXlNekV4TWpJNE5UbGFNR1F4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1SNHdIQVlEVlFRS0RCVk9iM0prWldFZ1FtRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVeE5qUXdOakF4TWpBeElEQWVCZ05WQkFNTUYwNXZjbVJsWVNCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUE1ZkZ4K3Q2OTZ5TDE1cWVPK29wYmRmMVhHcVFGUGhGeVZaQjFSamQzbmJnMVU1K1d6MmFXYzF1Z2YrZnFxNFVxTEZMajhjL3d1emFZRTUwSFNMWm9sTmFORndvQUE1d3g5R1ZqZkVTYnQ1czJPb1kwQmFDZEdTYnl1VkNQbCs4Z28yWXYxRHgrQWRBVkRBVGNFbEdjNGNVSHFDb0Z4RHczQkJaRHBGSjVMRGNvZjRzWlJjT21aM2c4cDZZdVowM3ZQZ2N0UXZsY01SRDYvRkxCdmh6VGNVMExhbWJpYU1OUCtVbkIwWW1xMTJjTUNwZWhlRDRYU3NjcDQrZk45VVJuM2FkRVVHekpiTElqdmUwMjN6QUhYN0I3a01oSVlTT3lDMk1hQjJWZ3EwSi9uV3FpZTcrQm5vMjZNUzEvWVVLSUNvdis2UVkzeGh1YlB5S0tuWjdNbFpUTDFXeGZBNGQzUElHT1d0bUp0OTJLT0xCQ2J3ZFhja2NxblRFUjJDc2s5WHBzWk51elR6L1lSMFpoNWczZVFiWVlFaUJ6TTZxeWZ4MWt6akRhNlpSZS93dHdCQUJublVyWm1yOHBsOVY4Rk9QUldVUzJ2NGpIcTBJWlRmTkErYjVIRlE4Wm5vQTRCVFhJRWx6NnhSV0xNN2kvNlEyWG96ejBSa1pOVFMxVndjdW8ybEpRTWQwdGZuNDhyaFdVM0F3TEU3YU5IOTV1alU1Zk91Q0pNaEpBb016RUh3MnZUY1F0cUJSNThnVGJ3eHJaYkNRNWFtT3JYMm1nRVRPWjYzamFBSGdDWE8xK0V5dERrK0EvUW54dWlMYjVKS25jSHI2NDNpaE44UlQ5Qzl3ZWVBK2NBRlJjZ1hrWUhqc1hmeERmYXBpQzV1VXJUekF5eTJaUGcrOENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGR2F0aHNpanBTUWFOaHdRaWdyeDNWSXN5QnhDTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJHK2tQczhsZmtZdmg2SFB1TlFCU2pxeldUMGwvWXlFdzBLN0tkV25RMDZlZWVXWUtqYUZUUTZjRElQMHVjUXEzUjRjeko4UVcvVEJKRmdJOTVSVTFMVjRaK3VkYnh4RzE1T2pKT2JZSXp0dDBEVTRFcnd5ZjJyREVKZUU4SFN4aXVkMGZ2WWVaZHFaUWVkMjFOL1lkVlJ5UjhTRHBIQ1hQUG9tWXhiMVZ5Zm56Ym4zQXZCK1lwcFhZUVlBWmRrRmU5Rnc1RlZjbHYyWTlNRDBEQ0ZjTmswdmZhbzdsQk9aREVmQ0pXTjY2eHZIdE8rd0xDNkZqV3ZUbjQ3emlxOWdteTlaZXlnWlNETGF4a3Q0UzNINmlqUHN4TCtkdWt1cC9Kem5UcmUyeThWSGdQZFZqZTdCOEEvZ2JPRVpZdjVQSUphS1NmYzBkWDdYV3R1cE95MUgwL3FJd1A5UHlscEhmNWNnNElncHFyWmFaS1NqbG9iV3hpUDlROVJhaU5KQ1RKWnZJTzR3VnFBMXRpR1dJcnRrTEh4ZlhudVlvSTRmYXg1VG1KNzl3b0RuZHN2U2x6OTNGWTBMV21hL3g2WlY3OWx4amJ4ODJJTFU0c3ZsbE5aUFQyL1ZjSVA2TlJmU3AyYVIxcFl4QnRzemJVL0VTOG93RDR6blNvT3ZUWDNML3JhYjNBWjhVQk5ZMTM0UnFpekZzT1E4eEl6bWNtMTR5a3lsVGZ3dElNbU5tZUpOdWJHcmlGZWVCeFQzUWJDeHMwQmFmc2tFbUhhRGJvUWc3VWd2RDQ3ZGJJcjEzNC8rbTVZTmtWR2dtRjdHTml2bWxXSVh3QWlzMVhCOXcxcG1tenRFek43ZnFpWUpuenZBUDVha2FyOWJxbzRnVnlyU05Bd2xyT2tRVEUwdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNNT2tjbTFsWkNCemFXZHVaWEpoY2lCa2RTQmtiMnQxYldWdWRHVjBPaUFuTVRCZlVGSlBWRTlMVDB4TVgwYkRsbEpDVlU1RVUxTlV3NFJOVFVGZlUzWmxibk5yWVNCQ2NtRnphV3hwWVc1emF5QkthWFV0U21sMGMzVWdSc08yY21KMWJtUmxkRjh5TURJeExUQXpMVEUyWDJ0c1lYSWdac08yY2lCemFXZHVaWEpwYm1jdWNHUm1KeTRnUjJWdWIyMGdZWFIwSUhOcmNtbDJZU0IxYm1SbGNpQnRaV1FnWkdsdUlHVXRiR1ZuYVhScGJXRjBhVzl1SUdkdlpHdkRwRzV1WlhJZ2IyTm9JR2JEdG5KaWFXNWtaWElnWkhVZ1pHbG5JSFJwYkd3Z2RtbHNiR3R2Y21WdUlHa2daRzlyZFcxbGJuUmxkQzRnVTJsbmJtRjBkWEpsYmlCeVpXZHBjM1J5WlhKaGN5QmhkaUJsTFhOcFoyNWxjbWx1WjNOMGFzT2tibk4wWlc0Z1ZtVnlhV1pwWldRZ2IyTm9JR1Z1SUdKbGEzTERwR1owWld4elpTQnphMmxqYTJGeklIUnBiR3dnWkdsdUlHVXRjRzl6ZEM0PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPmdPS0lUcUFtNUhub1ExVzNJaFpKREdTc1dNSVJwZmpHT010RmFZcDM0UGs9PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDTEc1aGJXVTlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTRPRE14TWpNekxHODlVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1N4alBWTkY8L25hbWU+PG5vbmNlPkkvbW5seWU0NFJvT0VGbDJsSUNMVm9ZSmVIMD08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5WbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkM8L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5TVM0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UUXVOQzR5PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+alUwWC9TMU13czRaY3NpcDlYU1VseVpWL1N3PTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==


		2021-04-09 18:22:07 CEST		90.235.49.249		PILO STYLIN		1978-01-18		bankid		PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPm1UYUFYUzMzTThEbHlGbjBYNVY2dHNWdmVYdUMvaklLZTNRQXp6elZCT0U9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT42NmVFSE1MTjhFdDF1VFA2UzF3Vk1rbVBjaVpDMUdISkxURk40b1JrUnlNPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5ETnYvTmlGbkdjRC9SS0N5Q3hKVEVSL3pRSVc5bEpuYnNDdHdqZ1hvMmRyaGFpZkd6ZU9pa05VUTZSSTdCWWN3Q3YyMHVJd3ZCQUpGQWFiOGNWOVlvZ3dSaEt0RElkaFlHNldkSG44ZnZPOXRRS1ZjZDYvbjlxQUU0eGRmYXlCbVdwNE5xcE5DN0dnTDRsdW5hbHlobTZaZjU4Mmc5TU1VQm5TTHJnNFNkUjlEZ0t3R09XNS9qV1NCdDhnVVY0RkJPdFk1REtSeXN6SWZ0NENDZDNiZXNYbTl3ajE0aU5wVzcyK3ZYTFNpeDVBSkNzTjhmWjdCcmNNbkh6MlBGOWYwRGxWUFk1U0czVFgvNjZLZXdRSk5nY0NLbEIrTWVDNHdlcmxrY1Y1R1NZWUxMekthR2JjSTJSdjh3TnJibEJjU2l6cEJyVTZnM3lsVkdmOVVla3hFa0E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGUWpDQ0F5cWdBd0lCQWdJSVlPYTUrdm84M2xzd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVGt4TURFMk1qSXdNREF3V2hjTk1qSXhNREUzTWpFMU9UVTVXakNCckRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVQTUEwR0ExVUVCQXdHVTFSWlRFbE9NUTB3Q3dZRFZRUXFEQVJRU1V4UE1SVXdFd1lEVlFRRkV3d3hPVGM0TURFeE9EVTFOVGt4TXpBeEJnTlZCQ2tNS2lneE9URXdNVGNnTVRZdU5EUXBJRkJKVEU4Z1UxUlpURWxPSUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVVTUJJR0ExVUVBd3dMVUVsTVR5QlRWRmxNU1U0d2dnRWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUJEd0F3Z2dFS0FvSUJBUUNyQnNxRnVsekovbCtkUUJGN0ZadThJWlE2ckR1WHREMlV0RlYzZklIcWd4VWJLbzl4U3VIWDJYM1RYQ0Y0Q0pOdkNrMSszc0JpVktSeXl3aHo2WGdFWFk5OTlPNnNuVFhRbTZOSDErRFZkR29GYjVDRUxmdjQwSC9xNUJYOVZ5Zk9PUXRmLzhZTGxoQ1FQODE3aG9WUFkza2pId3NyVUJpUGRrNS9oRUFuYjJkOTE4YlNKVzVWRjdOK1UvM1BWLy9ITUltSDZ0OTdqZlRISkRGb3U2RDVJaFc1emFJTU90MTRNSTk1bThmZVhpUmw2eTN1VTlVTVlXYUtqVExmdXV2YlQyNjNKWTB3OGxqc3ZyaU1sdVFnVDd3aVZDTTBVc1cxUmc1UkxSQUpuZFpJN2c2TGlFbWhOZW1jNnFIdklTUkFGM1I2aTNMODJ4WCt1UTl1dEg5ckFnTUJBQUdqZ2FVd2dhSXdPd1lJS3dZQkJRVUhBUUVFTHpBdE1Dc0dDQ3NHQVFVRkJ6QUJoaDlvZEhSd09pOHZiMk56Y0M1eVpYWnZZMkYwYVc5dWMzUmhkSFZ6TG5ObE1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJR1FEQWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlIzcEFqV3JyMTBJL2dEdzlmWlhtajRJRzNDTWpBZEJnTlZIUTRFRmdRVU1CaVVlcE91YVVMcE51UmxTeC92T1ZmemZ3Z3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBRGdnSUJBSkJ0aXA0QnZXNlFTbVpicFV2am1ZcUFuRTFvU3p3cHk0NTdhM0xxeHVRNFh1bi9vUmdYL3ZBbHRkbWN0YlJqd2RJanhQRlJIcldJZWxNSnNsc1M3U0t5eEFBYUpNaFhUQ0p6T0dHV0ZNRFZFZEZCVTBoQkRidnl3aWZTbVkyRFpsUklzQUZpMC96QWJaUWRuQ1BwT2VER053aTllbXBHcGE2MjQyY29uckZjdnc5QmMwY1VtMUNOZVl3dkZRYUlXMGxLWTdYbjJWZVhMeHlNbENMZzk2cUprTHZzNDhjVFczSXVKcUtXemY2dVU2aFViWTkyUGhuZlUrL0szYVJwU3FNejVmdDlMdDBBSzM1L0N0U2ljZHljdGZJK2VCZktBclBST3dISzUrMFVEUnVCRHZsZmdPWHdpQXB2WVdPWUZzVCtqaTR1a1ZmaEVrVVRweDNqeG5ZanM4RUZRWHdmckkwOUpKUSt4YlU2R29QZHllY1I3MDNJbG1nTDBCL244S2ZsRE5sN1FjbnV4dklOc2trNElPQnFQUCtOOGttTlJZSm5KcTVaQ3IrdnRsaWt2QUxBSEQ1K0M1Z1A3aFRlVCtjT1NoVFFMMmxKOTU2dm1VdVRlSzdoOTBJTkh4OGQ5TXpJYlN2OFhFZFdDb0c3eThEcVpFd2ZSQkluL1JLL3FGVTAzcjBxV1g3dEh1QmZodGR4Y2lKVWNGSmlVUjNQVzN5K09BMjVyKzN2LzZqMHJ4dk04eEhNNTl6bFZPMk5VK1hyK2poUFlja1dXUlJsYU1ucWJkWUl2aXZPbGx1MWlzbjBwYk1xTHk0RkdmaVR5Sy9nNWNaTnkxQzNaOWxaMFRzNHBIcjkrTVhvYnZwMkp4czZ1MzhZYXhGWXR4NVVNZTlleFhsU3NiVWI8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ5akNDQTdLZ0F3SUJBZ0lJTm1SZlR3dndzMkV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEd6QVpCZ05WQkFvTUVsTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURFM056YzFNekVpTUNBR0ExVUVBd3daVTNkbFpHSmhibXNnUTBFZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweE1qRXlNVE13T1RFNE1ERmFGdzB6TkRFeU1ERXdPVEU0TURGYU1HMHhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhMREFxQmdOVkJBTU1JMU4zWldSaVlXNXJJRU4xYzNSdmJXVnlJRU5CTXlCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQXhYUVp2ZjMvZ1VkSU9OZGZEUXVCMXA0RjB5U3EySk5Wc3MvTVZNVjZqcXRyaThsM0F5TC8xbUE0V1JsZU43dGtja0ZvVGlrTVlKYTc2Z2x1TFJmZjNINkNDTko4WFd4WWh5bFlnOHN3QXRncUx3ZjcvSzRvUHpEa3I0T1BIWXBodzBON25tdTJsaEJSQXduV3ZoNm5hd25aSjhKSnVVelpzdXFBVWZSMmlURmU0dVJKSmZZM3ZubTB0UVlBdU5yU2tialNRZVlvbXo3eEVxSjMyb0NFNm44VEZ1RHgzdEwzRUxITVgxOWhuTytra3IxVVlkbFFIa0wvczRIcjZoUW1QNC9nUnduMXRDc3hnVzh4ajZhMmZrQ3FDdURvWGsrZTZjbnpnOUpWQllSMFV4ZHYvcHMzbThlOEZUS0hvaEc4R1ltNW5BQTF6dlhGK21nOW1sZ1hIcGE2QVllY3YrYU1sYnYxa3A0Zzhrc1MzMEFVY1Vobk1XTC9idnk0MU1zQ09TR3R2T2YvZFU5UGtScTlwcW5vZEV5OTkxTUtNcUxTdnBYcUFqd2R2NnpOTmhUSFhQdUtpTzl5NW5MdlBRbnRhSkZ2L2VpZU1RTHZUTU1KRzdTT1lpc0dCUTJtLzJhM2VJckVtaFd3ZjZjd0QydFVIY0dPOEN6RXNOZ2VGNTNweGdOc0w1cU5SOFpMNWZ5UVV5N1VnZzBsVGhKQWRZaTJ6N24xeUh0b0ZnVEk3YzZYMjJlbmxTajA4eHlSbnRneTNONGdBOFVDdzVIN0RQZmJDZU9rQS84YXFXNWtyMmhCOUF4YzVYUmlGdGVObGxUcC9hNUx1emlwSjlLNElCUkVONDZuViszVkhKWUpZQXIwbXMyblV2dzhaZ1ZPQktFTlVEWEcrWjdMcitrQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZIZWtDTmF1dlhRaitBUEQxOWxlYVBnZ2JjSXlNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQkxZUlpBMjAybHJmWHdUVEhXb096N1p4VGlhdlNJMjNhUllFZzdwN1gzRG9IV21CNE5MZ3R1OHdVQnBkOVFmQnc2ZGM3N3VlN1lCSDRQR2tsNWpGUTc2MExLNENvUTZCaVlHTmxRSEF1SFkvdnBjMWJ1QXI3VmRuRFNhZTNIbU02M2dqVkpHSytLUUdkMFBIcU82dlgxaERQeDBSdFdtZjVPakFQQ08wM0NwdkU1ZjV2bWVWMWMxdFlVOFc0anFWTjEzc2lmVWtMSG01YkpQeWNwM3NLRXQzSVoxTktXNmR4bms5WEZMYWR1a0Y0SkM4VnpaM2pPcTBGRUVORFZHWGZGRm4yUHdjbnl5aDc5SGswd1I4cU9TOVpSOGE4UU0vMDgySjdnNkhjQmJuQlYwYW1hS3VKY3FKVDFsOSsrSDlmTmFPaGtoR3JYbFVTenZtNWc1UmJjV1FSOCtSTkYzN3N4TzA3cXFpU25lM1UyVW1rZVo5bFgyS2J4aE5tSloyK1hmaUxHMzdhUlRsT05NRXF4c3pkQ3RraHdKU2ZScVNrZStPTXBCdUxmaXFqTU1wcEJVQkN1RFFQZVEraExyUjBody91dmluTTc2K1QzTTBZMitUM0tSbCtUWG9OOGd0djBtTU9lV3E5TFRIdm9sZ2UyRVQyK3EzdHBKTUFkRkdxNWJzQkc5d0hDYWg2WWRqSElMSFRkTVNPSGJjTWdQQ0IzajVCQm50UUw3cnNqcGNEemFERU9QbmpGYlZwYjFiNTNVNURNb3ZnUHVaMzg2OFBIaWhHRGpDKzJjUGY5aWtWeTd2YWJpNi8xRlNvMzFoMldMVWY0YXUrT2RSN3UrcXZlRmNBR3lMY0FUMndxcnl0UDVGWkpCRmpDb044VzJhVVFiKzhLMzUvUlZBPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3RENDQTZpZ0F3SUJBZ0lJQTdzTFFURWh6dW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qRXlNRGN4TWpNeU16WmFGdzB6TkRFeU16RXhNak15TXpaYU1HTXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhJakFnQmdOVkJBTU1HVk4zWldSaVlXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEYW5TZStickpyMmt2L3VwZlZRN2VwR3lBQlgxN2pjU3lkYmhZVlFYYUdzTkZiODFGQkorYXB4VTkvMWFKWWNCK0hpREQxcnoySHRwUlpFekxsVHJCNUJ5KzlsQWZhSzFkd2lkUGdTNExacnNQL3RkdlNTMjVyR0Ftc0EzSGl1WDJRSklQOHpqMGtIM0xYMzdmZ2RkMzM4eHB4VmVucEhVcTVEbXJRTytkZk5PQlNRR1NESk1ScGpxTnhFNVl5ZGREWUpwVWMxMHlYWjZtYkR4Qm9oaEhZeWR1UUtWMVlNelRwcHdMbWFUS0FVdUc5cDNKZ2ZHZlV5Q3ovZ3NURlZvYTVsVlVUR1RRekxJOGVFWDdHYWVpZ1h3UlVzR0xwYUtRUStsNTZ3YWdyT0tzU3FZaDNTYlZFK01TazJwMzJObGUxaGovWFlFQ3RVTXhuVldXa3BRUUQ5ZGNUWnhNWEZLNzcwd2FqNytrQWJLUDJqNmlQM2FIaW1acWpwRWtRMkxCV1c5UitWS3VBQ21KZlRXL25wWmsyVnpJeERIQ0NIcTh0MWN3dVRUUzB2Z0xvRmdYSXBoeWhXSWNRZVQ2YUxObVQwZVBCSGNjcE11UjZQb0d4SGVXMVM0TFNPQXhGQTBDMktDNnp5SVF2MjBXUHB0VG9jM2VEVTkyNjd4Sk01TU84MUZwd3VFNmJnUkxnNS96dTVqeGVmL0NNSmZSYzc5Y1JIaFdNWFZ2Rm1GTkVGdUxkV2lVd3ZCWmpRb3ByeWkrb0t2eE8yeDRTeVI5OUVwSUVaa2VmMXkyS1pncSs4UFlZMlkvTTJ3a1VZK0hKd3pod3Vlem52enIyTklXWTJmc1M5cHp2QURvZkV3M1N4ZHNlTXY2SE9sMXJZdFY0NVJrcUV5MW5zRmpXTFFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJuaXJxeTZrZ2NldlU3YURjbmNnYnJrV1BMVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkFUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFBWTNjNm9EZC9RdURqY1BBbWsvaHh0OGVZeU1FemdTNE1VQkRGQUVhSU00NjU3RUtFcDB4VTZKeElGcG9GNS9SZHlXLy9qdlZpcUEzcmJVV1lub0FDejA5b2lDUWdqbmFaSmdIRE9RK3Q2ZytrVjJWbkVKR0dvL1VENnhjbkpDRm1ka0VLd3hnNG5qL2tiMVZSdFBqWml3QUtvMWFSMUNqVlNpOUtFQVVpblF6VzNITW54Q1g5c2M5Wmk4eEVmckJTVmtoMmhVNllKM2lNYjhVVEdXdUcyMkRSQnlkMzRTTUNJMmNRT1lYVnoyTWQ1anpLd01NcktYaWpCWEhtTVNUaEZsUG5HY1J2aHFDdjMyN1drMVNYUE81ejJrWkpFSDU3dFRNajZFMDFIYUZnQ3NnYWp6YU5uWjhqQUU0Sk1IcWxlQTJWV2NIQVhqOG1ySEhHVVZsTHo3VzZSR0F4eXNwT0N4dEp4STFBUU1JUFhkaFpCQjF4NHBvaUd1RFY4TUk3Q0Znd2FuZCsxbG1tN2ttamdZblBSS051R0tPNUN0T0Zmdmw2NTNha3RFY1ViUlNpdzkvdWVtbzVOSTRQWDRzV3pVbTMvYURva1NPR2FUZlJPOHBibWpOQlNpbVdFMjQ1RDQvR3NDckd1UDZFMk12a1VpeFNPQVR4eDdjYXNQcWtsbFZPNnp5TFJXclM3emhBeFFveFI4TnFDblJRb1VvYTkzTzV0Z3NpMUJjU2VuaHJ0U2FDaTNmdlZtWSs2VkhOYjhIUWkvbEduelR0WDNnVkl1REhxVy9qMnE5azJLdDhqeXF4dUhQSUcrSXFsbHMybFNhR3AwT3AzS1hRWWNiOGIrMU1nR3RNaGV6c3JqWk5GTERxdmhKQUoyelYxcmxndVM5V0JXcCtxVzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TTU9rY20xbFpDQnphV2R1WlhKaGNpQmtkU0JrYjJ0MWJXVnVkR1YwT2lBbk1UQmZVRkpQVkU5TFQweE1YMGJEbGxKQ1ZVNUVVMU5VdzRSTlRVRmZVM1psYm5OcllTQkNjbUZ6YVd4cFlXNXpheUJLYVhVdFNtbDBjM1VnUnNPMmNtSjFibVJsZEY4eU1ESXhMVEF6TFRFMlgydHNZWElnWnNPMmNpQnphV2R1WlhKcGJtY3VjR1JtSnk0Z1IyVnViMjBnWVhSMElITnJjbWwyWVNCMWJtUmxjaUJ0WldRZ1pHbHVJR1V0YkdWbmFYUnBiV0YwYVc5dUlHZHZaR3ZEcEc1dVpYSWdiMk5vSUdiRHRuSmlhVzVrWlhJZ1pIVWdaR2xuSUhScGJHd2dkbWxzYkd0dmNtVnVJR2tnWkc5cmRXMWxiblJsZEM0Z1UybG5ibUYwZFhKbGJpQnlaV2RwYzNSeVpYSmhjeUJoZGlCbExYTnBaMjVsY21sdVozTjBhc09rYm5OMFpXNGdWbVZ5YVdacFpXUWdiMk5vSUdWdUlHSmxhM0xEcEdaMFpXeHpaU0J6YTJsamEyRnpJSFJwYkd3Z1pHbHVJR1V0Y0c5emRDND08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5nT0tJVHFBbTVIbm9RMVczSWhaSkRHU3NXTUlScGZqR09NdEZhWXAzNFBrPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xHNWhiV1U5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFk0T0RNeE1qTXpMRzg5VTNabGJuTnJZU0JJWVc1a1pXeHpZbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tTeGpQVk5GPC9uYW1lPjxub25jZT5EOGFQWHk4dU9SYXlVbGJXZE5NN3dFUml0U009PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDPC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU1TNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFF1TUM0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPlhrVGIraWd0Vng1cDlsR0ZCSFJvRFdRVFpCQT08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=


		2021-04-09 18:30:23 CEST		83.233.139.107		MIKE WALL		1962-04-03		bankid		PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPjc5S2p4ZjZCdWdrVlRCbjgrYUwvK0dEVU0wRHFlckJKalZRekpVUy9aeWM9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5vN040SEZlWGFFdm96azdUSzNjejNhOWVYVjRZK2F2Yk0xYWpJOEhOTS9NPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5RSkY1MDZYN2lmVWFkVlNCd2E3L0dZWnI5YzErRkZFVHByTmZGVXJRbXlYWVk4QmFNZm1jNlh3TFBpbm0zSzFQOFZJOEV4TlRnUGp3VWpKcTZldVQzbC9MQWZ2QlB2ejRkTmdmUVg3NnorWXBqMENaYnZWVlo2YTRjZkNwRExvS21mTjZnTlVtSER4aUFmOHFjUFdqaSt2ZFVFbHdJUS83MHZIc0tVQS9nbGZmYmdsa3pTakRUb2c0MTFpQXV0VytGcUFnejRtZjVJNlVMQThmV3lDdzRHdzBuQnZrenVzK1hmREdwaG5UdnNib1Zza3Ayd3JVR1lHeTFvRVNZQlRUSzFRRXJLL3dYTHZSMDcxSnJGTERQZ2JCbDBHSnpBOWY4WGtOY3VueUdtQlRqQ2YrWngvbkdHTDNmYmd2ajlXQVdyTURpNEFxRmZTNnkxL1R5SGJKUWc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGUURDQ0F5aWdBd0lCQWdJSUpkSGdHTS9HUVBRd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERXFNQ2dHQTFVRUF3d2hUbTl5WkdWaElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TURneU5USXlNREF3TUZvWERUSTFNRGd5TlRJeE5UazFPVm93Z2FreEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUjR3SEFZRFZRUUtEQlZPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreERUQUxCZ05WQkFRTUJGZEJURXd4RFRBTEJnTlZCQ29NQkUxSlMwVXhGVEFUQmdOVkJBVVREREU1TmpJd05EQXpNemsxTWpFeE1DOEdBMVVFS1F3b0tESXdNRGd5TmlBeE5pNDFNeWtnVFVsTFJTQlhRVXhNSUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVTTUJBR0ExVUVBd3dKVFVsTFJTQlhRVXhNTUlJQklqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FROEFNSUlCQ2dLQ0FRRUFwbWd1VlFhRlMzNTlEek1wSGZ3SGV0dmdNM05UQzF5bURJa2szMVJnbTNmWlMxc3ZmellrUlI2eldCRENJcFFPMEVibEJlWUc2M0pGajRGT3NtRk1tYVFRSUhZMVFvUHY4cTdsUW5CaEJoU3N3TVZuV3lFOFR5TTA1WTYwalVGRmNSNFdXWWpQTVl4bWx0Z20yS081SThiMkU0QURUcEVlTHQ0dkc2cFBtVklRd3RKK2NNOUJuMVlRVFJxdXBsK3YvMmpVWDdRL2pyKyt3RjJrSytxb2ZFQXUxYnV0NkpxYmVWRjU2bHNnU0lBWXkyZXNVc2RvRzFMR3VlUXJUckkyQldhcEg3UjNXLzB0MUlyQ1pEYzdiWWdMNGFVaDBEYmNVZEk2UnU4d2gwdjNFY0phbVJkK0FZcDFiTmdxRytUd1ZOL2txbWpnSXF2Tml3UTNTQU4wY1FJREFRQUJvNEdsTUlHaU1Ec0dDQ3NHQVFVRkJ3RUJCQzh3TFRBckJnZ3JCZ0VGQlFjd0FZWWZhSFIwY0RvdkwyOWpjM0F1Y21WMmIyTmhkR2x2Ym5OMFlYUjFjeTV6WlRBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkJUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQmtBd0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVV6bWhUdThZejdvSnYxSVc3WjUveDhwa1JaR2N3SFFZRFZSME9CQllFRk4zUDB3Z3J3Q21sa3F4VlgzNFVING1ubFp5U01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJDd1VBQTRJQ0FRQVRhdXBLVzNWdE5vSFAvZGhpem9VL2tXcjJuSTJ5OXk1eHRFNXFqSDdMZ29kcmsxRWw0d3ZwcE9FVGJ2L1J2WUFXU1VXNzRROFZMV1gvN1oyNzlGdHYzS01XN2tFR25wbXRaK253Qnc5NlA1TFJNd1d4bzAyN2J2MFp1ZjNhM0FzS3lnUjhkY1RSMGhsUFZ2aXVaT3gyRDMvdE82YzZMSHQ3Wm0yUU9KVUNhVGZLdG1uUDZhVWlrc1ltOFVRVlIvc0ZJNmxBZ2FuUGNwc1VsVWt0N0dBcTJPYVdlTGlQanJ1U1Y1ZjJVYU5KUVk3R0NiVzJmOUYwUUd1SkFxM3lSTllLTzlPK0UxWi81dUFBamRUeU4yb1FJbjUzUmZPZG9zanVCL1orQjhseS9PcUpkeUZLbTZENnVxbklISnU0dFpaK0lZTUFqcnhDSkJJUUFSL1ZnWkNPazBuOHJyTnI4alg5eVI3YzBmdTNlb3UyZmNiZlZKdjNWKzZyZVdnK2cwWXJPMDBZaXo3SlkzY252Y0dmaTJxcjZ0dm5kMzlQc0RFcHZxNmdXSmx0aVdSdnllYnVSdEI3dWRqOXFkVG9zR214MXhKTWQzZjZOYzRhdkRZODN4SjAvR042K0lKcWhvcmZrcDBLWW1GTmZSeUsyQWpUOWZvMGlMZnVqM2RSTjVSUWxqU3R0Mmp0c0FUTGRYZXdKbk1CbXMzL1g1aVdmQXdrbDhYSGd4MmY0TlZkTW9mWWRjVlFsWmZXQm44UVRHV01iNEhjL3JPOHJxNDhHTGpFazZWNDNhL0NXVEQ2SncrRXBWQzlibEFmdmNyU2xLMEYvdHYwR0NPSDU0SzNFOHE1d3NITmRRVWNLWHAvZG0zaXN5RzN4NTUwZjdTOUtQdWwxcC91ZkxSbmxRPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ6RENDQTdTZ0F3SUJBZ0lJUXlMM1hvOWFPdTR3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdaREVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEhqQWNCZ05WQkFvTUZVNXZjbVJsWVNCQ1lXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRFMk5EQTJNREV5TURFZ01CNEdBMVVFQXd3WFRtOXlaR1ZoSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdNekUxTVRNeU16TTBXaGNOTXpReE1qQXhNVE15TXpNMFdqQnVNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFZU1Cd0dBMVVFQ2d3VlRtOXlaR1ZoSUVKaGJtc2dRVUlnS0hCMVltd3BNUk13RVFZRFZRUUZFd28xTVRZME1EWXdNVEl3TVNvd0tBWURWUVFERENGT2IzSmtaV0VnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRE5CSng0czhoc2VkcUNac1haRjkzWmNHMVpNU1NrMzJhdmk5QVcvMU94ajJncnF1cGFBdTBVRjhpSXRzU0JDMnhqdWRmQndiTzF3ckgrNUxQSGRxZ2NhcFdQR0xpNFNOeis3MkRMUU5GZGdwWDBlY1h5Y1g2RWIrVXZHTWNkTi9XZUNPTnVUZFBFSTRwUENjU0V2YzZHUExkclc4V2xNOFNyYmtuckJxN2dCVENWRnJSUC96VUpHT2VrdTJtbjhablJiQURPOVVFWDlNNWlmM0ZrVExLTHh6TTNhOFV0b1pQRGRKbU80R2lWVEZKYlYybmpyQ3dVbDU3dTNkcTlQMXJtejBreTVEWmdEZVZjTEhPZjJ2SHpMVVZ3cEsvUU5tY0ZqMzJmSmU1TXZNUlV6MnhiLzRXWU9LTFp0ekNkNUVrSHBCcDRPRlJFeWp4d1U3dFdlUkg3Nm1ZdVJXVmEya3FWNTNJZXV0ZW9XMjJFM1Jmcm05SkVRc2J4SkFlTnI5azJ5RXhqczJWM0xOSzhQYSthZWdDcVpMZWZKekNYTEkwTXJpTXRrdWd4U1lOUE1NYmNJdkFMS1FSMnFzNVUyamJvNUVBTHRhL3VQU1dLcXRwZHBCQTU4aHpxcS9YOE9PdGtMSkZ5Y0VEallJZ21rVERRWWczck1yamF6YWZWU3luWVF5Y1VRaHFmZlB4UnhpMnkremtuUEVqdTlkT1VhdW1MRHJjNzQvU3lQb0NIUnNvdFk0ZlM2cXZnY2lXbW9YRS9OYkFqbEQ4SUZydklOb2tIK1lna043U3UyM2RWeXp1My96TW1pYm1XWElDSVhrNVAxZURJdUZkeWZoNDVhK1BwY1Znd2FTK0xlaEIzVjZBN0NHWmVSZk1SdnNwUk1qaC9uS1ZPTWZzdytRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVV6bWhUdThZejdvSnYxSVc3WjUveDhwa1JaR2N3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSbXJZYklvNlVrR2pZY0VJb0s4ZDFTTE1nY1FqQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQk96MjBSS3grVVhzVG83Ylcxb0VtemRMZDcrSUt3bzJTYnJCN2RKV0lvSTBZQ25YSHJUL2hhRDVEY3lMaFlrUWdHeWEwdko5NEorUmtuZWc0eFNZVGNyb0VzRTVaR3hIK3JUL0VsVDllY3IzK2JKc3NUdEZDNTR4elF5ZTRyZVdDb0lyTVgwa2ZLMXRCendxMHJVRzRXK2RUZTF2N2ZmWkxsaHE0ZGVWTzJUS3IvOENOcGdnbzdNeFVjcEdUcWJ4OE1CYVgxaFliZE9rc0hBRVdYTzVtUzhyaGNLZmZIR1UwcG9XekR2ZFdmNndpQVVGaUEvcFFyYmgxZVNxR2RDODVkM3pJRkFXNnpsaXMzalMxVnNUaUhwRkVieXQ4cFlTaU5pVkhEbEpZblZndU9ObjJVMEx0ZnVSSXZ3bDlrbFdOQW5EemdBZW1mdzl3U1ZReG1zUWZVQzBIdVcwOEwwbEQwOFhKRG0rRm5ma3FiK0JKUlZCUDRZUXRHVWt0QitvTWhPRUV1WFBqcTA3UWliVVRvb2tYTEtQNms2amdQNWM0L2p5cDMzeGp0MVJUSXkrWXdIUUozc1NRYSt3NzZJVFRlL1M2cUpCdTAvTjNKUGpVRldrNS9zNjBMKzJMMnZhaGlPK1RYc3BpcDBTUUdLcUNTS2ZxUCthMnpDeXVFRFc3VW0xekZSd0V6NDZmOHBGb3ZONjVFWlFWb1VVWmlQdVg1TEdzdENPdFRjUVVwd3FnV0lZM0w4dDJsclRIK0NJcFByYXhOTW02eElYQ0JXeGNjNXJxUnZCSFJWRGM2eWdtdXRPdEhBdzhrenByMHpoVUhRY2NJWitCZWVGTy9HeVJJZDJQeGl1Uk1rRk1FdnRFQzhsVlZONEJQUExoR1VNb2c5ZkpIbWFmWWY8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3VENDQTZtZ0F3SUJBZ0lJQTFsK1JwcUU2aW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXpNVFV4TWpJNE5UbGFGdzB6TkRFeU16RXhNakk0TlRsYU1HUXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVI0d0hBWURWUVFLREJWT2IzSmtaV0VnUW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd05qQXhNakF4SURBZUJnTlZCQU1NRjA1dmNtUmxZU0JEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQTVmRngrdDY5NnlMMTVxZU8rb3BiZGYxWEdxUUZQaEZ5VlpCMVJqZDNuYmcxVTUrV3oyYVdjMXVnZitmcXE0VXFMRkxqOGMvd3V6YVlFNTBIU0xab2xOYU5Gd29BQTV3eDlHVmpmRVNidDVzMk9vWTBCYUNkR1NieXVWQ1BsKzhnbzJZdjFEeCtBZEFWREFUY0VsR2M0Y1VIcUNvRnhEdzNCQlpEcEZKNUxEY29mNHNaUmNPbVozZzhwNll1WjAzdlBnY3RRdmxjTVJENi9GTEJ2aHpUY1UwTGFtYmlhTU5QK1VuQjBZbXExMmNNQ3BlaGVENFhTc2NwNCtmTjlVUm4zYWRFVUd6SmJMSWp2ZTAyM3pBSFg3QjdrTWhJWVNPeUMyTWFCMlZncTBKL25XcWllNytCbm8yNk1TMS9ZVUtJQ292KzZRWTN4aHViUHlLS25aN01sWlRMMVd4ZkE0ZDNQSUdPV3RtSnQ5MktPTEJDYndkWGNrY3FuVEVSMkNzazlYcHNaTnV6VHovWVIwWmg1ZzNlUWJZWUVpQnpNNnF5Zngxa3pqRGE2WlJlL3d0d0JBQm5uVXJabXI4cGw5VjhGT1BSV1VTMnY0akhxMElaVGZOQStiNUhGUThabm9BNEJUWElFbHo2eFJXTE03aS82UTJYb3p6MFJrWk5UUzFWd2N1bzJsSlFNZDB0Zm40OHJoV1UzQXdMRTdhTkg5NXVqVTVmT3VDSk1oSkFvTXpFSHcydlRjUXRxQlI1OGdUYnd4clpiQ1E1YW1PclgybWdFVE9aNjNqYUFIZ0NYTzErRXl0RGsrQS9Rbnh1aUxiNUpLbmNIcjY0M2loTjhSVDlDOXdlZUErY0FGUmNnWGtZSGpzWGZ4RGZhcGlDNXVVclR6QXl5MlpQZys4Q0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZHYXRoc2lqcFNRYU5od1FpZ3J4M1ZJc3lCeENNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQkcra1BzOGxma1l2aDZIUHVOUUJTanF6V1QwbC9ZeUV3MEs3S2RXblEwNmVlZVdZS2phRlRRNmNESVAwdWNRcTNSNGN6SjhRVy9UQkpGZ0k5NVJVMUxWNFordWRieHhHMTVPakpPYllJenR0MERVNEVyd3lmMnJERUplRThIU3hpdWQwZnZZZVpkcVpRZWQyMU4vWWRWUnlSOFNEcEhDWFBQb21ZeGIxVnlmbnpibjNBdkIrWXBwWFlRWUFaZGtGZTlGdzVGVmNsdjJZOU1EMERDRmNOazB2ZmFvN2xCT1pERWZDSldONjZ4dkh0Tyt3TEM2RmpXdlRuNDd6aXE5Z215OVpleWdaU0RMYXhrdDRTM0g2aWpQc3hMK2R1a3VwL0p6blRyZTJ5OFZIZ1BkVmplN0I4QS9nYk9FWll2NVBJSmFLU2ZjMGRYN1hXdHVwT3kxSDAvcUl3UDlQeWxwSGY1Y2c0SWdwcXJaYVpLU2psb2JXeGlQOVE5UmFpTkpDVEpadklPNHdWcUExdGlHV0lydGtMSHhmWG51WW9JNGZheDVUbUo3OXdvRG5kc3ZTbHo5M0ZZMExXbWEveDZaVjc5bHhqYng4MklMVTRzdmxsTlpQVDIvVmNJUDZOUmZTcDJhUjFwWXhCdHN6YlUvRVM4b3dENHpuU29PdlRYM0wvcmFiM0FaOFVCTlkxMzRScWl6RnNPUTh4SXptY20xNHlreWxUZnd0SU1tTm1lSk51YkdyaUZlZUJ4VDNRYkN4czBCYWZza0VtSGFEYm9RZzdVZ3ZENDdkYklyMTM0LyttNVlOa1ZHZ21GN0dOaXZtbFdJWHdBaXMxWEI5dzFwbW16dEV6TjdmcWlZSm56dkFQNWFrYXI5YnFvNGdWeXJTTkF3bHJPa1FURTB3PT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+U01Pa2NtMWxaQ0J6YVdkdVpYSmhjaUJrZFNCa2IydDFiV1Z1ZEdWME9pQW5NVEJmVUZKUFZFOUxUMHhNWDBiRGxsSkNWVTVFVTFOVXc0Uk5UVUZmVTNabGJuTnJZU0JDY21GemFXeHBZVzV6YXlCS2FYVXRTbWwwYzNVZ1JzTzJjbUoxYm1SbGRGOHlNREl4TFRBekxURTJYMnRzWVhJZ1pzTzJjaUJ6YVdkdVpYSnBibWN1Y0dSbUp5NGdSMlZ1YjIwZ1lYUjBJSE5yY21sMllTQjFibVJsY2lCdFpXUWdaR2x1SUdVdGJHVm5hWFJwYldGMGFXOXVJR2R2Wkd2RHBHNXVaWElnYjJOb0lHYkR0bkppYVc1a1pYSWdaSFVnWkdsbklIUnBiR3dnZG1sc2JHdHZjbVZ1SUdrZ1pHOXJkVzFsYm5SbGRDNGdVMmxuYm1GMGRYSmxiaUJ5WldkcGMzUnlaWEpoY3lCaGRpQmxMWE5wWjI1bGNtbHVaM04wYXNPa2JuTjBaVzRnVm1WeWFXWnBaV1FnYjJOb0lHVnVJR0psYTNMRHBHWjBaV3h6WlNCemEybGphMkZ6SUhScGJHd2daR2x1SUdVdGNHOXpkQzQ9PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+Z09LSVRxQW01SG5vUTFXM0loWkpER1NzV01JUnBmakdPTXRGYVlwMzRQaz08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNMRzVoYldVOVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNE9ETXhNak16TEc4OVUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+Yk8wR3owelFUMXY1Y0NnN2d5SmUrUDd2YVhrPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQzwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlNUzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRRdU5DNHk8L2RldmljZUluZm8+PHVoaT42N0htaTRqWVRLRjlITjRKOGIydzU0MDg2SG89PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+
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4. Val av ordförande vid mötet 
Till mötesordförande valdes Leif Sunje. 
 

5. Val av sekreterare vid mötet  
Till mötessekreterare valdes Helga Une. 
 

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, 
samt val av två rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Pilo Stylin och Mike Wall. 
 

7. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

8. Föredragande av verksamhetsberättelsen 
Verksamhetsberättelsen för 2020 föredrogs av Margareta Myhr, se bilaga.  
 
Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall yrkade på godkännande 
av verksamhetsberättelsen och berömde den som föredömligt sammanställd. 
Yamasaki Academy Göteborg Idrottsförening genom sitt ombud Pilo Stylin berömde 
också förbundsstyrelsens arbete. 
 
Verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman. 
 

9. Föredragande av förvaltningsberättelsen 
Förvaltningsberättelsen för 2020 föredrogs av förbundskassör Roger Nissilä, se 
bilaga.  
 
Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall ställde en fråga till 
förbundsstyrelsen om varför de valt att dra in klubbstödet för sjukvårdskostnader. 
Roger svarade att baserat på de underlag som klubbarna skickat in har det varit svårt 
och dyrt att administrera stödet. Förbundsstyrelsen har aktivt valt att hellre satsa på 
insatser kring ungdomar och utbildning. Mike var nöjd med svaret. Inget yrkande 
inkom. 
 
Förvaltningsberättelsen fastställdes av stämman. 
 

10. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av Leif Sunje, se bilaga.  
 
Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall yrkade att 
revisionsberättelsen ska anses framlagd. Inget motyrkande inkom och 
mötesordförande Leif Sunje konstaterade att revisionsberättelsen Har blivit framlagd 
för stämman.  
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundets styrelse beviljades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 
 

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 
(propositioner) 
Förbundsstyrelsen hade lagt fram en proposition om stadgeändring, se bilaga.  
 
Roger Nissilä berättade om förbundets arbete med genomlysning av förbundets 
stadgar. Arbetet har delvis pausats sedan SB&K också har ett pågående arbete med  
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genomarbetning av alla UF:s stadgar men en del ändringar presenteras alltså i denna 
proposition.   
 
Yamasaki Academy Göteborg Idrottsförening genom sitt ombud Pilo Stylin yrkade 
bifall för propositionen.  
 
En diskussion om formalia följde. Det konstaterades att av stämman beslutade 
stadgeändringar måste godkännas av SB&K:s förbundsstyrelse innan de kan träda i 
kraft. 
 
Åhöraren Jenny Svensson menade att skrivningarna med fördel inte skall dela upp 
förbundets medlemmar i män och kvinnor, men ta höjd för andra könstillhörigheter. 
Pilo Stylin kommenterade att han uppfattade propositionen som en del av ett större 
arbete, precis som Roger förklarat. Vidare att han uppfattar de förslagna nya 
skrivningarna i linje med SB&K:s policys och stadgar och ett bra steg i rätt riktning. 
Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall gav Pilo medhåll. Omid 
Azad lyfte möjligheten att göra en ändring så att det framgår i texten att förbundet 
strävar efter mångfald. Pilo framförde att det var hans bestämda åsikt att man på en 
sittande stämma inte skall ändra i de föreslagna stadgeändringarna. Mike Wall gav 
Pilo medhåll. Jenny menade att förbundsstyrelsen borde vara proaktiv i detta 
inkluderingsarbete och inte vänta på arbete som görs av SB&K eller RF. Inget 
yrkande inom om detta.  
 
Omröstningen utföll enligt nedan: 
Bifall   8 röster 
Avslag  0 röster 

Ett enigt årsmöte biföll förbundsstyrelsens proposition. 

13. Behandling av motioner som stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §, inkommit till 
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från 
förbundsstyrelsen 
Inga motioner förelåg. 
 

14. Fastställande av verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår 
Ordförande Margareta Myhr föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021, 
se bilaga. 
 
Under diskussionen som följde behandlades i huvudsak fyra teman - pandemin, 
medlemsregistrering, domarsatsningar, samt barn och ungdom. 
 
Fighter Centre IF genom sitt ombud Nathalie Lycén undrade om förbundsstyrelsen 
hade några tankar kring ekonomiska effekter för klubbarna pga pandemin. Fenix 
Budo & Kampsportsförening genom sitt ombud Mike Wall gav en eloge för en 
välskriven verksamhetsplan, men saknade också coronaperspektivet och 
stödåtgärder för föreningarna, åtgärder som skulle kunna ha finansierats av 
överskottet från 2020. Yamasaki Academy Göteborg genom Pilo Stylin menade 
frågan kompliceras av att många klubbar bevisligen inte betalar i tid, underrapporterar 
antal medlemmar och därför inte borde få stöd finansierat av andra klubbars 
medlemsavgifter. Nathalie förtydligade att det är viktigt att små klubbar överlever och 
ställde en öppen fråga om det gick att subventionera små klubbar exempelvis genom 
stöd att förbundsmedlemsavgiften. Pilo informerade att väldigt få av förbundets 
klubbar har sökt kompensation från SB&K och RF för att lindra effekterna av 
pandemin samt att antalet beviljade LOK-stödstillfällen sjunkit. Amina JiuJitsu IF  
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genom sitt ombud Neda Khezerian höll med Mike att coronaperspektivet saknades i 
verksamhetsplanen. 
 
Förbundsordförande bekräftade att hon skulle ta med frågan i årets arbete. 
 
Angående medlemsregistrering konstaterade Pilo att förbundet har en historia där 
somliga föreningar satt i system att underrapportera antalet medlemmar till SB&K. 
Detta samtidigt som dessa erhåller stora summor i LOK-stöd. Förbundsordförande 
påpekade hur viktigt det är att förbundets föreningar betalar i tid för att få rösträtt på 
stämman och för att säkerställa att alla medlemmar är försäkrade. Omid Azad höll 
med Pilo och Margareta och pekade på hur allvarligt det skulle vara om det 
uppdagades om barn tränar oförsäkrade pga underrapporteringen. Ingen målsman 
skulle acceptera det. 
 
Neda ställde en fråga om de höga kostnaderna för domarkommittén och bad om ett 
förtydligande varför det satsas på nya domare om det inte finns några tävlingar just 
nu. 
 
Förbundsordförande tydliggjorde att förbundet vill erbjuda (digitala) domarutbildningar 
för att öka antalet domare och få fler domare närmare tävlingarna för att minska 
resekostnaderna för arrangörerna. Alexander Baffoun från förbundsstyrelsen 
redogjorde för förbundets strategi för utbildning och tillgång till domare på tävlingar. 
 
Angående barn och ungdom menade Pilo att verksamhetsplanen för barn och 
ungdomar är för fokuserad på tävlande. Många vill inte det och förbundets 
verksamhet måste ta höjd för det 
 
Det inkom inga yrkanden och förbundsstämman fastställde styrelsens förslag till 
verksamhetsplan. 
 

15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 
medlemmar 
Förbundsstämman fastställde medlemsavgiften till oförändrade 60 kr per medlem. 
 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 
Förbundsstämman fastställde att inga extra avgifter ska tas ut. 
 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 
Förbundsstämman fastställde att inga styrelsearvoden ska utgå. 
 

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
Förbundsstyrelsens förslag föredrogs av förbundskassör Roger Nissilä, se bilaga.  
 
Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall ställde en fråga om hur 
förbundets intäkter från medlemsavgifter räknats fram. Frågan besvarades av Roger.   
 
Mike hade också ställt en fråga om budgetposten ”Styrelsen/kommunikation”. Abbas 
Reyhanian från förbundsstyrelsen förklarade att detta skulle finansiera reklamfilmer 
för marknadsföring av förbundet. 
 
Det inkom inga yrkanden och förbundsstyrelsens förlag till budget för 2021 
fastställdes. 
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19. Val av ordförande i Förbundet 
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till ordförande. 
 
Till ordförande i förbundet valdes Margareta Myhr. 
 

20. Val av vice ordförande i Förbundet 
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till vice ordförande. 
 
Till vice ordförande i förbundet valdes Alexander Baffoun. 
 

21. Val av kassör i Förbundet 
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till kassör. 
 
Till kassör i förbundet valdes Roger Nissilä. 
 

22. Val av sekreterare i Förbundet 
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till sekreterare. 
 
Till sekreterare i förbundet valdes Monika Stylin. 
 

23. Val av 3 övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter 
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till övriga ledamöter. 
 
Till övriga ledamöter i förbundet valdes Annica Jara Cofré, Veronika Holmsten och 
Kent Andersson.  
 
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till suppleanter. 
 
Till suppleanter i förbundet valdes suppleant Jenny Svensson och Erik Gahnertz. 
 

24. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga 
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen 
Margareta Myhr föreslog Ulf Elm som ordförande i valberedningen. 
 
Till ordförande för valberedningen valdes Ulf Elm. 
 
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till övriga ledamöter. 
 
Till ledamöter i valberedningen valdes Stefan Wendel och Neda Khezerian. 
 

25. Val av två revisorer 
Omid Azad föredrog valberedningens förslag till lekmannarevisor. 
 
Fenix Budo & Kampsportsförening genom ombud Mike Wall yrkade att enligt hävd 
och sedvänja skall det väljas en lekmannarevisor. Inget motyrkande inkom. 
 
Till revisor valdes Alexander Lundin. 
Noterades att Svenska Budo & Kampsportsförbundet utser förbundets andra revisor. 
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26. Mötet avslutades. 

Margareta Myhr tackade stämman för förtroendet att få fortsätta som ordförande i 
förbundet. Vidare tackade hon mötesdeltagarna, kansliet, mötesordförande och 
mötessekreterare för en väl genomförd förbundsstämma. Abbas Reyhanian och 
Maria Nordberg avtackades när de nu lämnar sina uppdrag i förbundsstyrelsen. De 
nya ledamöterna önskades välkomna i förbundsstyrelsen.  

Mötesordförande Leif Sunje tackade stämmodeltagarna samt förklarade 
förbundsstämman avslutad.  
 
 

 
Enligt uppdrag 

 
 
 
 
 

--------------------------------------   -------------------------------------- 
Leif Sunje,     Helga Une, 
Mötesordförande    Mötessekreterare 

 
 
 
 
 

--------------------------------------   -------------------------------------- 
Pilo Stylin,     Mike Wall, 
Justerare     Justerare 



Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Röstlängd 2021 - Svenska BJJ-förbundet Bilaga 1

Röstlängd fastställd på förbundsstämma 2021-03-16

Förening SB&K Medl. Röster Distrikt
Anima JiuJitsu IF 2526 18 1 Stockholm/Gotland
Borlänge Kampsportförening 240 73 1 Mellan
Fenix Budo & Kampsportsförening 1903 122 2 Skåne
Fighter Centre IF 1621 50 1 Väst
Föreningen Team Hang Loose 2379 82 1 Mellan
Yamasaki Academy Göteborg Idrottsförening 1409 259 3 Väst
Yamasaki Academy Ingared IF 2481 22 1 Väst
Östersunds Jeet Kune Do Klubb 1573 70 1 Nedre norr
Antal föreningar: 8 696 11



Verksamhetsberättelse 2020

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet

Ordföranden har ordet
2020 blev ett år olikt alla andra år, vi fick lära oss nya ord och klura på skillnaden mellan råd och lag.

Covid-19 ställde hela BJJ-Sverige i ett svårt läge, smittspridningen såg olika ut i de olika regionerna. När

vissa föreningar kunde köra på nästan som vanligt fick andra ställa in sin träning helt och hållet. Vi i

förbundsstyrelsen har under året fått många frågor kring hur man skall förhålla sig till råd och

rekommendationer och det har inte alltid varit lätt eller  självklart hur vi ska svara. Vi har försökt ge råd

och förklaringar till våra medlemmar, råd som följt Regeringens-, Folkhälsomyndighetens-,

Riksidrottsförbundets- och Svenska Budo & Kampsportsförbundets rekommendationer. Att kunna se till

andras och allas bästa och därmed lägga sin gi i garderoben för en period har inte varit lätt för alla men

jag är stolt och glad över det ansvar som så många av våra medlemsföreningar har tagit.

Det har varit ett kämpigt år för oss som sysslar med en idrott som går ut på närkontakt och för vissa har

det rent ekonomiskt varit otroligt tungt. Vi ser dock med tillförsikt fram emot 2021 och hoppas att vi alla

inom en snar framtid kan återgå till en så gott som ordinarie verksamhet på mattan igen.

Margarata Myhr, Ordförande Svenska BJJ-förbundet

Förbundsstyrelsen och kommittéer
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundets ordinarie förbundsstämma hölls torsdagen den 4 juni 2020 via

den digitala plattformen Easymeet. Det var första, men troligen inte sista, gången som ett årsmöte

genomfördes digitalt.

Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har sedan årsmötet i juni bestått av Margareta Myhr (ordförande), Norma Jansson

(vice ordförande), Monika Stylin (sekreterare), Roger Nissilä (kassör), Abbas Reyhanian, Veronika

Holmsten, Maria Norberg samt suppleanterna Annica Jara Cofré och Alexander Baffoun. Norma Jansson

valde i slutet av september att lämna sitt styrelseuppdrag och Annica Jara Cofré ersatte då Norma som

ordinarie ledamot.

Under året har förbundsstyrelsen hållit 12 protokollförda möten och styrelsens arbete har från årsmötet

i juni mycket fokuserat på att skapa strukturer och säkerställa dokumentation. För att underlätta

Mona Lundkvist
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styrelsearbetet har Google Workspace införskaffats och alla i styrelsen har i och med det även fått

tillgång till nya e-postadresser och det har upprättats en ny styrelseadress, styrelsen@sbjjf.se.

Valberedning
Valberedningen har 2020 bestått av  Omid Azad (sammankallande), Neda Khezerian samt Stefan Wendel.

Valberedningen har även de fått tillgång till en ny e-postadress, valberedning@sbjjf.se eller

omid_azad@hotmail.com.

Kommittéer och särskilda ansvarsområden
Under året har det arbetats med att förbättra strukturer för förbundets arbete och en arbetsordning har

tagits fram. Styrelsen har beslutat om att både utveckla befintliga och upprätta nya kommittéer för att

driva utvecklingen framåt inom svensk BJJ. De olika kommittéerna och verksamhetsområdena med

ansvariga personer är följande:

● Domarkommittén - Alexander Baffoun

● Kommunikationskommittén- Abbas Reyhanian, Maria Nordberg samt Monika Stylin

● Sjukvårdskommittén - Annica Jara Cofré

● Utbildningskommittén - Monika Stylin samt Roger Nissilä

● Barn- och ungdomsverksamhet - Veronika Holmsten samt Roger Nissilä

● Landslagsverksamhet - Daniel Haglind

Ordförande Margareta Myhr har ett övergripande ansvar och säkerställer att arbetet går framåt i alla

kommittéer och verksamheter.

Förbundsstyrelsen har under året bland annat tagit beslut om att ge ekonomiskt stöd till huvuddomare

så de ska kunna genomgå den digitala domarutbildningen som Internationella BJJ-förbundet (IBJJF)

erbjuder. Målet är att alla huvuddomare ska ha genomgått utbildningen med godkänt resultat och ska

kunna uppvisa diplom. Vidare har förbundsstyrelsen beslutat att SBJJF inte längre betalar ut arvode till

sjukvårdare på sanktionerade tävlingar. Huvuddomaren (som utses av SBJJF) får istället ökat ansvar för

att se till att arrangören följer de uppsatta kraven från SBJJF för sjukvårdare. SBJJF fortsätter dock arbetet

med en sjukvårdskommitté som stöd för föreningarna och för att på så vis kunna vara arrangörer till hjälp

med att exempelvis finna lämpliga sjukvårdare.

Tävlingar
Förbundsstyrelsen har under 2020 beviljat sanktion till 12 tävlingar. Dock är det bara tre tävlingar

(Nordiska Ungdomsspelen i Östersund, Halmstad Open BJJ samt Dynamix-teamtävling i Stenungsund)

som har kunnat genomföras, resterande har fått ställas in med anledning av corona-pandemin. Det är

även med anledning av pandemin som det inte heller har kunnat genomföras något SM i BJJ under 2020.

Landslag
Under 2020 har i princip all idrottslig verksamhet legat nere och med utgångspunkt från den

verksamhetsplan som sattes i början på året kan det konstateras att landslaget hann genomföra en

tävling, EM-2020, innan världen började stänga ner. Det är dock värt att notera att landslaget skördade

stora framgångar i Portugal i januari.

mailto:styrelsen@sbjjf.se
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EM 2020
Överlag var det en riktigt väl arrangerad tävling. Det var hög klass på både utövare och domare, även om

det var några domarmissar varav åtminstone en kostade vinsten för en svensk utövare.

Landslaget presterade mycket bra. Innan tävlingen uppskattade elitansvarig Daniel Haglind att Sverige

borde ta två till tre medaljer. Det slutade med att Sverige tog två, ett guld och ett silver. Den mest

imponerande insatsen i år var från Felix Kull som tog silver i brun-bältesklassen. Han gjorde en grymt

imponerande insats.

Elinas Moestam tog guld i sin klass. Hon gick två matcher varav finalen var mest imponerande. Hon var

taktisk och vann matchen stabilt tack vare det.

Martina Gramenius gick sitt första EM som svartbälte. Hon tävlade i Master 1 och förlorade sin match.

Martina fick sitt svartbälte precis innan EM vilket gjorde att hon saknade kvalpoäng för att tävla i Adult.

Hon valde att delta på EM utan elitstöd från SBJJF.

Utöver detta kom Emad Omran, Scarlett Anstiss Liljefors och Max Lindblad till kvartsfinaler. Resterande

förlorade sin första match eller tog sig inte till någon final.

Sverige som nation presterade riktigt bra och tog hem hela 37 medaljer.

Uppföljning av Årsplan 2020

EM Januari
Landslagsläger (Göteborg) 4-5 April (inställt pga Corona)
VM (Los Angeles) 28/29/30/31 Maj (inställt pga Corona)
SM 26-27 september (inställt pga Corona)
Bosön 31 oktober-1 november (inställt pga Corona)
Vinterläger Dec (inställt pga Corona)

Aktiviteter som genomförts 2020

Corona

Under våren har Elitansvarig i samtal med landslagsaktiva utgått från SBJJFs rekommendationer med

anledning av corona-pandemin gällande träning och tävling. Förhållningssättet har varit att först avstå

från träning med närkontakt under våren till att under sommaren träna enbart med ett fåtal personer till

att återigen avstå från träningen när rekommendationerna skärptes igen. Tyvärr har pandemin försvårat

möjligheten att utföra uppdraget på ett tillfredsställande vis. Landslaget har ett starkt behov av att träna

“på mattan”. Främst då deras konkurrenter, både nationellt och internationellt, gör det. Att avstå

träningen under mer än ett år skulle vara förödande för utvecklingen.



Uttagning utan SM

I samband med att beslutet kom att ställa in SM 2020 beslutade Elitansvarig tillsammans med

förbundsstyrelsen att låta deltagarna i landslaget behålla sina platser även under det kommande året. En

viss rotation från Utvecklingstrupp till Landslagstrupp skedde och hela truppen minskades med en plats.

Individuellt arbete och uppföljningar

Då rekommendationerna under året varit att undvika närkontakt har elitansvarige mer fokuserat på

individuella uppföljningar och samtal. Detta har skett på deltagarnas egna villkor och varierat kraftigt i

omfattning från enbart korta samtal till flera, på varandra följande, långa samtal i stort förtroende.

Under året har givetvis den fysiska styrkan och konditionen fått en större plats i de flestas träningsregim.

Planen var att ägna en stor del av tiden på det planerade lägret på Bosön åt att utbilda de aktiva i just

fysträning och hur man på ett klokt sätt kan periodisera sin träning. Lägret ställdes in med kort varsel och

ersattes istället med två föreläsningar.

Föreläsningar

Istället för det inplanerade lägret på Bosön genomfördes två föreläsningar. En föreläsning genomförd av

Helena Hugosson med fokus på styrketräning och hur man periodiserar sin träning för att toppa

prestationen. Samt en föreläsning av Elitansvarig kring motivation kopplat till det den svåra situationen vi

nu befinner oss i.

Landslagsstöd X

Landslaget har fyra idrottare, Martina Gramenius, Emad Omran, Alexander Baffoun och Max Lindblad,

som är uttagna att få extra stöd från Riksidrottsförbundet (RF) och genom det som kallas  Landslagstöd X.

Kort innebär det att dessa fyra har tillgång till extra stöd från RF och SB&K under 2020-2021 gällande all

form av träning och relaterade frågor. Det åligger varje individuell idrottare att själv (eller i samråd med

Elitansvarig) identifiera vilken form av stöd som behövs och sedan ansökan om detta.

Elina Moestam tilldelades Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium (hon fick det

även 2019) . Hon blev därmed en av 60 idrottare från 35 idrotter som fick detta stipendium under 2020.

Deltagande på div konferenser via SB&K och RF

Som representant för förbundet blir elitansvarig inbjuden till en mängd föreläsningar och aktiviteter som

SB&K eller RF håller i. Tyvärr är den absoluta merparten av dessa mellan 9-17 mån-fre på Bosön, Lidingö.

Under 2020 har det skett en förflyttning mot att genomföra dessa digitalt vilket gjort att Elitansvarig

deltagit på ett urval av aktiviteter.

Föreningar och medlemmar
Fem nya föreningar har beviljats medlemskap i SBJJF under året. Antalet medlemsföreningar i Svenska

BJJ-förbundet var vid årets slut 148.

Antal medlemmar under respektive verksamhetsår



Föreningar
totalt

Medlemmar
totalt

Antal
kvinnor

Antal flickor Antal Män Antal pojkar

2013 71 2789 289 303 1361 836

2014 90 2818 265 292 1455 806

2015 - 3686 474 481 1715 1016

2016 104 4629 537 653 2130 1309

2017 - 5338 716 488 1467 2667

2018 - 6910 933 682 2120 3193

2019 - 8149 818 1044 4049 2238

2020 148 9071 745 1337 4073 2916



Bokslut

för

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu
802459-7711

År

2020
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Svenska Brasiliansk Jiu-Juitsu
802459-7711

Bokslut för räkenskapsåret 2020

Resultaträkning År 2020 År 2019

Intäkter

Medlemsavgifter  543,980      433,260     

Gåvor och bidrag  -      117,205     

Verksamhetsintäkter -8,221      30,109     

Försäljningsintäkter  -      -     

Övriga intäkter

Summa intäkter  535,759      580,574     

Kostnader

Verksamhetskostnader  18,455      127,361     

Försäljningskostnader  -      -     

Övriga externa kostnader  118,753      391,093     

Personalkostnader  165,582      208,127     

Avskrivningar av materiella  -      -     

anläggningstillgångar  -      -     

Övriga kostnader  -      -     

Summa kostnader  302,790      726,581     

Verksamhetens överskott  232,969     -146,007     

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader  36,941      3     

Överskott efter finansiella poster  196,028     -146,010     

Bokslutsdispositioner  -      -     

Årets överskott  196,028     -146,010     



Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu
802459-7711

Balansräkning 20-12-31 19-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  -      -     

Byggnader och mark  -      -     

Inventarier  -      -     

Varulager  -      -     

Kundfordringar

Övriga fordringar  2,861      -     

Finansiella placeringar  -      -     

Kassa och bank  699,921      496,176     

Summa tillgångar  702,782      496,176     

Eget kapital

Balanserade överskott  473,643      619,653     

Årets överskott  196,028     -146,010     

Summa eget kapital  669,671      473,643     

Obeskattade reserver

Skulder

Låneskulder  -      -     

Leverantörsskulder  -     -1,083     

Skatteskulder

Övriga skulder  33,111      23,616     

Summa skulder  33,111      22,533     

Summa eget kapital och skulder  702,782      496,176     

2021-02-

Ordförande  



 

 

Revisionsberättelse för Svenska Brasiliansk Jiu-jitsu Förbundet, perioden 2020/2021 

 

Jag har som utsedd revisor granskat verksamheten genom samtliga nedtecknade mötesprotokoll för 

av styrelsen genomförda styrelsemöten, och finner dem vara i god ordning. Räkenskaper har ej 

granskats då dessa ej ingår i det revisorsuppdrag som lekmannarevisor som givits mig. Dessa 

granskas av SB&K:s utsedda revisorsfirma.   

 

Jag rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den del och tid som revisionen 

omfattar.  

 

Göteborg den 15 mars 2021 

 

 

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

Alexander Lundin      
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Till Förbundsstämman 2021 
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet 
 
Stockholm 2020-02-04 
 

Proposition - ändring av stadgar 
 
Bakgrund 
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundets stadgar har länge behövt en översyn och styrelsen 
har haft som ambition att göra ett större arbete med stadgarna inför årsmötet 2021. Nu har 
SB&K skapat en arbetsgrupp just för att se över underförbundens stadgar och därför har 
SBJJFs styrelse valt att invänta resultatet av det arbetet istället för att föreslå större 
ändringar. Vissa mindre detaljer vill vi dock redan nu föreslå ändring av då dessa ändå är av 
större betydelse för helheten.  
 

Förbundsstyrelsens propositionsförslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman beslutar 
 
 

- Att anta förbundsstyrelsens förslag till ändringar i SBJJFs stadgar enligt bilaga 1. 
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Bilaga 1. Förslag till ändringar av SBJJFs stadgar 
 

Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

 
3 kap Förbundsstämma 
 
§3 
Rösträtt 
1. För att ha rösträtt på förbundsstämma 

skall förening till SB&K samt Förbundet 
senast den 31 december året före 
verksamhetsåret erlägga av SB&K 
respektive förbundsstämma fastställda 
avgifter, samt till Förbundet och SB&K 
insända begärda årsrapporter. Detta 
gäller även tidigare års eventuella 
obetalda avgifter. För nyinvalda 
föreningar gäller dock att de ska ha 
betalat föreskrivna avgifter senast den 
31 december verksamhetsåret. 

2. Varje röstberättigad förening har en 
röst för varje påbörjat 100-tal senast 
den 31 december året före 
verksamhetsåret redovisade 
medlemmar, dock högst 3 röster. 

3. Förening skall representeras av 
befullmäktigat ombud. Ombud skall 
vara medlem i en till Förbundet 
ansluten förening. Ombud får ha högst 
2 fullmakter. Ordinarie 
förbundsstyrelseledamot får inte vara 
ombud. 

 
 
 
 
 

 
3 kap Förbundsstämma 
 
§3 
Rösträtt 
1. För att ha rösträtt på förbundsstämma 

skall förening till SB&K samt Förbundet 
senast den 31 januari innevarande 
verksamhetsår erlägga av SB&K 
respektive förbundsstämma fastställda 
avgifter, samt till Förbundet och SB&K 
insända begärda årsrapporter. Detta 
gäller även tidigare års eventuella 
obetalda avgifter. 

2. Varje röstberättigad förening har en 
röst för varje påbörjat 100-tal, dock 
högst 3 röster. 

3. Förening skall representeras av 
befullmäktigat ombud. Ombud skall 
vara medlem i en till Förbundet 
ansluten förening. Ombud får ha högst 
2 fullmakter. Ordinarie 
förbundsstyrelseledamot får inte vara 
ombud. 

 



 

 
4 kap Förbundsstyrelsen 
 
§ 3  
Styrelsens sammansättning 
3.1 Förbundsstyrelsen består av 
förbundsordförande, vice 
förbundsordförande, förbundskassör, 
förbundssekreterare och 3 övriga 
ledamöter, samt två suppleanter. 

 
 

4 kap Förbundsstyrelsen 
 
§ 3  
Styrelsens sammansättning 
3.1 Förbundsstyrelsen består av 
förbundsordförande, vice 
förbundsordförande, förbundskassör, 
förbundssekreterare och 3 övriga 
ledamöter, samt två suppleanter. 
Ledamöter ska vara lika fördelat mellan 
könen. Suppleanter ska vara lika fördelat 
mellan könen. 
 

 
11 kap Förbundets sektioner 
 
1 § Sektionsstämma 

1. Ordinarie sektionsstämma hålls en gång årligen på 
tid och plats som bestäms av respektive 
sektionsstyrelse. 

2. Kallelse skickas minst 30 dagar i förväg. 
3. Mötet skall hållas före förbundsstämman så att 

valberedningen och förbundsstyrelsen hinner ta del 
av sektionsstämmans beslut. 

4. Mötet är beslutsmässigt med det antal 
representanter som efter kallelse i vederbörlig 
ordning deltar i mötet som befullmäktigade ombud. 
I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för 
förbundsstämma. 

5. Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie 
sektionsstämma (motioner) skall ha inkommit till 
sektionsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att 
motionera har distriktsförbundsstyrelse samt 
förening i förbundet. 

 
2 § Ärenden 

1. Vid sektions stämma skall följande ärenden 
behandlas: 

1. Mötets öppnande 
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av 

röstlängd, 
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
4. Val av ordförande vid mötet 
5. Val av sekreterare vid mötet 
6. Val av två justeringsmän att tillsammans med 

mötesordföranden justera mötets protokoll, samt 
val av två rösträknare 

7. Godkännande av dagordningen 
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen 

 
Kapitel 11 utgår helt.  



 
9. Föredragande av förvaltningsberättelsen 
10. Fråga om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 
11. Behandling av ärenden som av sektionsstyrelsen 

föreslår sektionsstämman (propositioner) 
12. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 

3 kap 7 §, inkommit till sektionsstyrelsen. Till 
motionen skall ha fogats ett yttrande från 
förbundsstyrelsen 

13. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande 
verksamhetsår 

14. Fastställande av eventuella extra avgifter 
15. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 
16. Fastställande av budget för innevarande 

verksamhetsår 
17. Val av ordförande i sektionsstyrelsen 

18. Val av sekreterare i sektionsstyrelsen 

19. Val av kassör i sektionsstyrelsen 
20. Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen 
21. Val av ordförande och två övriga ledamöter i 

valberedningen, antalet övriga ledamöter skall vara 
lika fördelat mellan könen 

22. Eventuella övriga frågor 
23. Mötets avslutande 

 
3 § Sektionsstyrelsens sammansättning 

1. Sektionsstyrelsen består av ordförande samt två till 
åtta ledamöter, samtliga tillsatta i enlighet med 3 
kap 6 § i dessa stadgar. 

2. Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild 
person. 

3. Sektionsstyrelsens arbetsår sammanfaller med 
förbundsstyrelsens. 

 
4 § Kallelse, beslutsmässighet 

1. Sektionsstyrelsen sammanträder efter kallelse, som 
skall skickas till samtliga ledamöter minst en vecka 
före mötet. 

2. Beslutsmässighet föreligger, då minst halva 
styrelsen samlats. 

3. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. I 
övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgats för 
förbundsstyrelsen. 

 
5 § Sektionsstyrelsens uppgifter 

1. Sektionsstyrelsen skall: 
1. Besluta om disponibla medel inom ramen för 

fastställd budget 
2. I god tid före Förbundets årsmöte till 

förbundsstyrelsen lämna in förslag till 
verksamhetsplan och budget för sektionens 
verksamhet under kommande verksamhetsår 

3. I god tid före Förbundets årsmöte till 
förbundsstyrelsen lämna in verksamhetsberättelse 
över föregående verksamhetsår 



 

 

4. Till förbundsstyrelse, minst sex veckor före 
förbundsstämman, överlämna alla för revision 
nödvändiga handlingar 

5. Bestämma tid och plats för sektionens stämma samt 
göra nödvändiga förberedelser för mötet 

6. Föra protokoll och erforderliga register, samt 
arkivera tävlingsresultat och övriga 
sektionshandlingar 

 



 

Verksamhetsplan 2021 

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet 
 

Barn och ungdom 

Barn- och ungdomskommittén startades upp under hösten 2020 med syftet att sätta lite extra fokus på 
barn- och ungdomsverksamheten i förbundet. En av anledningarna är att det under många år varit ett 
väldigt lågt deltagande på ungdomssidan på SM i BJJ.  
 
Tanken med kommittén är att jobba för att öka intresset bland ungdomar runt om i föreningarna för att 
delta på SM och det har kommittén tänkt göra genom att, med start 2021: 
 

● Bygga nätverk och förbättra kommunikationen mellan förbundet och föreningarna som har 
barn- och ungdomsverksamhet 

● Genom riktad information uppmärksamma föreningarna om möjligheten för ungdomar att delta 
på SM 

● Anordna åtminstone ett läger för ungdomar där medlemmar ur landslaget bjuds in för att 
instruera 

 

Domare 

Domarkommittén finns till för att höja kvaliteten på tävlingarna i Sverige genom att se till att alla regler 
följs och finnas som stöd för domarna och utövare. Vår uppgift är även att öka antal aktiva domare och 
utbilda både utövare, tränare och framtida domare. Liksom tidigare kommer huvuddomaren få göra 
rapporter efter tävling och ansvaret under tävling förblir detsamma. 
 
Under 2021 planerar vi att:  

● Starta upp seminarium och hålla det under större delar av sverige 
● Lansera en kampanj för att locka till oss fler domare 
● Skapa strukturerade regler och sätta upp ett bra och fungerande regelsystem 
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Sjukvård 

Förbundsstyrelsen beslutade den 3 november att SBJJF inte längre kommer att handha sjukvårdare till 

sanktionerade tävlingar, detta innebär att det är tävlingsarrangören som från och med nu står för alla 

kostnader för sjukvårdare.  

 

Dock kommer sjukvårdskommittén fortsatt samarbeta med tävlingsarrangör om så skulle behövas vad 

gäller stöd i att rekrytera sjukvårdare till tävling genom sjukvårdspoolen som sjukvårdskommittén har 

strukturerat upp och som i nuläget har ca 30 medlemmar från olika delar av landet. Tävlingsarrangör 

kommer som förut behöva skicka in namn och personnummer på sjukvårdare i sanktionsansökan och 

sjukvårdskommittén kommer ansvara för att kontrollera sjukvårdare i HOSP (Socialstyrelsens register 

över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal) om giltigt legitimation.  

 

Sjukvårdskommittén kommer också bistå med rekommendationer om vad som bör finnas i 

sjukvårdsväska.  

 

Efter tävling ska sjukvårdare skicka rapport om eventuella skador på tävling till sjukvårdskommittén.  

 

Tävling 

Under 2020 genomfördes inget SM i BJJ. Det hoppas vi kunna arrangera under hösten 2021. Arbete med 

att uppdatera styrdokument samt att fastställa datum och arrangör inleds under de första månaderna av 

året. 

 

Utbildning 

Utbildningskommitténs syfte är att bevara ursprung och tradition samt att utbilda och utveckla 

barnverksamhet, vuxenverksamhet, motion och elit. 

 

Förutom arbetet tillsammans med domarkommittén för att utveckla de domarutbildningar vi genomför i 

Sverige kommer vi att under 2021 skapa och starta upp en idrottsspecifik utbildning som endast är 

öppen för tränare. Tränarutbildningen kommer genomföras regelbundet, 1 gång/termin och enligt tema. 

Utbildningen sker på olika orter i Sverige. Tränarna kan delta för en subventionerad kostnad. 

 

Utbildningarna kan ses som ett sätt att bibehålla traditionen inom BJJ och vidareutveckla våra tränare. 

Våra utbildningar ska ses som ett komplement till andra typer av ledarutbildningar som hålls av RF/SISU 

samt SB&K. 

 

Vi tänker oss en treårsplan för detta med totalt 6 utbildningstillfällen. Vid varje tillfälle kommer 

utbildningen att ske på 3 olika orter i landet. Första tillfället hoppas vi kunna genomföra under hösten 

2021 till en kostnad av 25000:- för att sedan jobba utifrån lagd plan. 
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Elit och landslag 

Sedan tidigare har Elitansvarig grovt planerat verksamheten för tre år och nedan finns den ursprungliga 

planen för 2021. Planen revideras nu givet de förutsättningar som Corona-pandemin ger. Med start vid 

årsskiftet har Sverige påbörjat vaccineringen vilket väcker ett litet hopp om att hösten 2021 kan bli 

startskottet på en återgång till något som är lite mer normalt. 

Den årsplan som presenteras här kommer att förändras utifrån gällande restriktioner och utifrån när 

träning kan återupptas. Den är därför mycket preliminär och kanske mer en förhoppning än en given 

plan för verksamheten 2021. 

 

Årsplan 

 

Kommunikation 

Kommunikationskommittén avser att få förbundet mer synligt i våra kanaler, i form av rörligt material, 

intervjuer och korta videos om förbundets olika satsningar. Vi vill även uppmärksamma landslaget och 

våra elitutövare. Arbete med att uppdatera hemsidan med rätt och riktig information gällande flera 

verksamhetsområden, såsom sjukvård, domare, huvuddomare, tävlings- och sanktionsregler med mera 

kommer också ske. 

 

Föreningar och medlemmar 

Förbundet växer i stadig takt men det finns idag ingen plan för hur förbundet fortsatt ska växa och heller 

inget sätt där vi säkerställer att föreningarna betalar in medlemsavgift för sin BJJ-utövare. Detta är något 

vi behöver titta närmare på och utarbeta en plan för hur vi ska hantera, eventuellt tillsammans med 

SB&Ks kansli.  

 

Styrelsen samt admin 

Styrelsens arbete kommer ske fortlöpande med regelbundna möten och avstämningar samt 

genomförande av aktiviteter. Styrelsen avser att närmare samarbeta med SB&K och dess kansli för att 

optimera verksamheten och för att bättre använda de resurser som finns till förfogande.  
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EM Januari (inställt pga corona) 
Vårläger April (inställt pga corona) 
VM slutet på maj 
SM sista helgen september 
Bosön 30-31 oktober 
Vinterläger Dec 



Budget SBJJF 2021 Intäkter Utgifter

97 Brasiliansk Jiu-Jitsu

97 BJJ

970 BJJ 582000 20000

971 SM 25000 100000

972 Landslag/Elitsatsning 43000 300000

973 Anställning

974 Styrelsen/kommunikation 50000

975 Domarkommittén 50000 200000

976 Utbildning 25000 25000

977 Sjukvårdskommiten

978 Ungdomskommitén 30000

Summa BJJ 725000 725000

Summa Brasiliansk Jiu-Jitsu
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