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STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN
802479-8970

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
-Stiftelsen för Östersjölaxens ändamål är att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda
lax- och öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag. Med Östersjön och dess vattendrag så
menar stiftaren alla de habitat där det finns befintliga vilda lax- och öringsbestånd eller där
fiskarterna kan etablera sig som har en historisk eller befintlig koppling till Östersjön, det gäller
vattendragen, deras mynningsområden, längs kusten och ute i havet.
-Stiftelsen för Östersjölaxens tillgodoser sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer
som arbetar med fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag
till forskningsprojekt eller andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden.
Stiftelsen kan även förvärva nyttjanderätt eller äganderätt över fastigheter eller annan egendom
som innehar fiskerätt i Östersjön och dess vattendrag samt att förvalta dessa rättigheter på ett
sätt som främjar stiftelsens ändamål. Projekt som stiftelsen stöttat under 2020 finns listade
nedan.
-Resultat och effekter av Stiftelsen för Östersjölaxens insatser är att det har bidragit till att
många fler fiskar har fått möjlighet att vandra upp i sina älvar för att leka och säkra nästa
generation av vilda laxar och öringar i Östersjöälvarna. Stiftelsens insatser har även bidragit till
att öka medvetandet om Östersjölaxens svåra situation hos allmänheten.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
·Claes Bourghardt – Ordförande, Svenskt näringsliv.
·Glenn Douglas – Sekreterare, Sportfiskarna.
·Hans Lundqvist – Kassör, Professor Emeritus SLU Institutionen för Vilt, fisk och miljö
(Umeå).
·Greta Von Rosen Stövind – Ledamot, Chefsjurist på Statens Kulturråd.
·Peter Westman – Ledamot, WWF – Naturvårdschef.
·Carina Wallin – Ledamot.
Suppleanter:
·Johan Östergren – SLU Institutionen för Akvatiska resurser (Drottningholm)
Personal:
·Thomas Johansson - Generalsekreterare. Anställd.
·Anders Wallgren – Hållbarhetschef. Konsult på heltid.
·Mikael Winterkvist – Kommunikationsansvarig. Konsult på timbasis.
Uppdrag:
·Auktoriserad revisor:Gunilla Lundskog, Grant Thornton.
·Bokförare:Lars Redebrandt, L Redebrandt AB.
Stiftelsen för Östersjölaxens styrelse har under 2020 haft sammanträde vid fyra tillfällen: 16
januari, 3 april, 15 maj och 9 oktober.
Stiftelsens säte är Skellefteå
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Flerårsjämförelse*
2020
2 732 232
3 293 082
88,00
2 203 724

Nettoomsättning
Balansomslutning
Soliditet (%)
Ändamålskostnader

2019
595 535
6 239 507
44,76
280 175

2018
2 169 397
11 977 694
34,00
1 067 330

2017
183 344
14 516 340
29.06
295 464

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsåret 2020
Stiftelsen för Östersjölaxen har under året hjälpt ett flertal förvaltningsorganisationer i svenska
Östersjöälvar med att begränsa uttaget på enskilda vilda bestånd av lax och öring. Detta har vi
gjort genom arrende av fiskerätter i anslutning till älvmynningarna, själva eller tillsammans med
närmast berörda förvaltningsorganisationer. Dessa arrenderade områden kommer inte att
användas för fiske under arrendetiden. Stiftelsen för Östersjölaxen har även stöttat andra projekt
som på olika sätt förbättrat situationen för eller kunskapen om Östersjöns vilda bestånd av lax
och öring.
·Antalet arrenden av fiskevatten omfattar nu totalt 96 vattenområden längs den svenska
Östersjökusten. En ökning med 32% sedan föregående år.
·Vi har tillsammans med Jan Wejdmark, Stiftelsen Vindelälvsfiske och Vindelälvens fiskeråd
kunnat ingå et avtal med samtliga berörda yrkesfiskare som fiskar lax med dispens för fiske i
Umeälvens fredningsområde. Vi köpte för säsongen 2020 ut 1500 laxar från årets kvot i
Umeälvens fredningsområde om totalt 2000 laxar.
·Antalet fällor längs den svenska Östersjökusten har minskat från år 2011 (643 fällor) till idag
ca 300. En minskning med över 50%.
·Enligt Havs- och Vattenmyndigheten har andelen odlad lax i yrkesfiskets fångster längs den
svenska Östersjökusten minskat. År 2019 uppgick andelen odlad lax till 33%. Andelen odlad lax
för säsongen 2020 uppgick till 42%!
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Kalixälven
Kalixälven är en av Sveriges största älvar och har nationalälvs-status och är alltså skyddad från
utbyggnad. Stiftelsen tecknade under år 2020 ett nytt femårigt avtal med Ytterbyn som äger
merparten av fällplatserna i anslutning till Kalixälvens mynning. Stiftelsen har stöd för
arrendekostnaderna från förvaltningsorganisationer längs Kalixälvssystemet, Sportfiskarna och
Sveaskog. Stiftelsen arrenderar nu 24 av de totalt 37 fiskeplatserna som ägs av Ytterbyns
skifteslag i Kalixälvens mynning. Det är en ökning med tre fällplatser mot i fjol.
Stiftelsen arrenderar även ett privat fiskevatten långt in i mynningsområdet från och med 2020
till år 2022.
Råneälven
Råneälven är Sveriges största skogsälv och mynnar i Bottenviken vid Rånefjärden. Älven har
stor potential som laxälv eftersom den är cirka 210 km lång och helt utan kraftverksdammar
inom ett avrinningsområde på hela 4207 km².
Som ett led i satsningen på att förbättra laxbeståndet har en överenskommelse träffats med
Rånbyns Samfällighetsförening vid mynningen till Råneälv där Stiftelsen från och med 2020 till
och med år 2024 arrenderar 22 av totalt 26 vatten. Arrendena görs med stöd från
Degerselsbygdens Samfällighetsförening.
Piteälven
Piteälven är en av Sveriges fyra nationalälvar. Beståndet av lax och öring är svagt i älven.
Stiftelsen för Östersjölaxen går in och hjälper Piteälvens ekonomiska förening att begränsa
kustfisket. Genom att arrendera upp ett flertal områden söder om Piteälvens mynning i området
kring byn Jävre. Totalt arrenderas nu 11 av Jävre bys totalt 13 vatten. Arrendena löper fram till
och med år 2022.
Åbyälven
Åbyälvens har ett unikt bestånd av lax och öring. Drygt tre mil upp i älven finns ett kraftverk
(Hednäs) som försvårar för fisken att passera upp till de nyligen restaurerade stora lek och
uppväxtområdena uppströms. Beståndet är i dagsläget svagt. Åbyälvens nedre FvO arrenderar
tre fällplatser i Åbyälvens mynning. Stiftelsen för Östersjölaxen medfinansierar dessa arrenden.
Arrendena löper fram till och med år 2024.
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Kågeälven
Efter nära trettio års arbete från FvO att återetablera de forna bestånden av lax och öring i
Kågeälven så har vi idag ett självreproducerande bestånd av båda arterna. Kågeälven klassades
år 2014 som vildlaxälv av Internationella Havsforskningsrådet. Kågeälvens nedre FvO är ett
engagerat fiskevårdsområde som alltså arbetat målmedvetet för att återetablera vilda lax och
öringbestånd.
Antalet fällor i området har minskat från 13 fällor år 2007 till att det idag inte finns någon
laxfälla i området. Stiftelsen för Östersjölaxen stödjer Kågeälvens nedre FvO. Kågeälvens nedre
FvO arrenderar samtliga 4 vatten inom Ostviks skifteslag tills vidare samt 15 av totalt 35
fiskevatten inom Östanbäcks skifteslag. Samtliga arrenden inom Östanbäck är pågående enligt
ett fyraårs avtal fram till och med år 2020. Därefter förlängs avtalet löpande med ett år i taget
tills någon av parterna säger upp avtalet. Kågeälvens nedre FvO har även ett avtal med Kåge
byamän på samtliga vatten utan kostnad i tio år från 2018 fram till och med år 2027.
Arrendena som nu görs med stöd av Fiskevårdsområdena tillsammans med Stiftelsen för
Östersjölaxen begränsar uttaget på lax och öring inte enbart för Kågeälven utan även för
närliggande Byske och Åby älvar och ger samtliga tre älvar möjlighet till att återuppbygga starka
och livskraftiga bestånd till nytta och glädje för laxen, sportfisket och våra älvdalar.

Bureälven
Bureälven har haft ett historiskt bestånd av lax men mänsklig påverkan har sedan länge ödelagt
detta unika laxbestånd. Ett bestånd av havsöring har dock återetablerats med stor framgång i
älven och ett aktivt arbete från Skellefteå kommun med att återställa de förstörda livsmiljöerna i
älven pågår. Stiftelsen för Östersjölaxen stöttar Bureälvens nedre FvO med att arrendera upp 7
av totalt 11 fiskeplatser i anslutning till Bureälvens mynning. Förhoppningen med dessa åtgärder
är att stärka det befintliga beståndet av öring men även i framtiden kanske få tillbaka laxen till
Bureälven.
Lövånger
Mellan Bureälven i norr och Rickleån i söder har vi en lång kuststräcka som under lång tid haft
ett omfattande yrkesfiske på lax. DNA analyser gjorda 2013 - 2014 av SLU Aqua,
https://pub.epsilon.slu.se/13233/1/ostergren_j_etal_160412.pdf visar på att fångsterna som görs
i detta område till stor del beskattar ett flertal svaga bestånd i norra Västerbotten och
Norrbotten. Samtliga 3 fiskeplatser inom Gammelbyns skifteslag arrenderas tillsammans med
Sportfiskarna från 2018 till 2022 samt Stiftelsen arrenderar själva samtliga 5 fällplatser inom
Lövsele-Norets byalag för perioden 2019 till 2023.
Ångermanälven
Från år, 2019 och tre år frammåt till och med 2021 har Stiftelsen samtliga arrenden på Gånsvik
S:4 samfällighetsförenings vatten som ligger långt ut i kustbandet på Härnön utanför
Ångermanälvens mynningsområde. Här passerar vildlax på sin resa hem till sina älvar i norr så
det är en strategiskt viktig plats att skydda.
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Kunskapshöjande projekt
För att lyfta kunskapsnivån hos såväl allmänheten som hos myndigheter, politiker och media,
kommer Stiftelsen för Östersjölaxen att satsa på rörlig media. Vi har gett produktionsbolaget
Ecofilm i uppdrag att producera klipp och informationsfilmer om laxen och dess vattenmiljöer.
Laxens samspel med andra arter, från vattendragens källflöden till havet, dess utmaningar och
värde behöver belysas så att en bred publik kan ta dem till sig. Genom att använda det rörliga
mediets kraft, vill vi skapa en relation till laxen som också gör det lättare att förstå varför laxen
behövs.
Ny forskning om effekterna av läkemedelsrester i Östersjölaxen
Den finns cirka 5000 registrerade läkemedel på den europeiska marknaden idag och fler än 500
av dessa preparat har återfunnits i ytvatten samt i vävnadsprover tagna på vattenlevande arter.
Trots att man länge vetat att läkemedelsrester förorenar våra vatten är kunskapen om effekterna
på miljön och vattenlevande arter påfallande dåliga. Däggdjur, fågel och fiske exponeras för en
cocktail av läkemedel som utgör ett omedelbart och växande hot för allt marint liv. Det är
framförallt otillräckig rening av avloppsvatten i våra reningsverk som ligger till grund för detta
växande problem.
Undersökingar från våra nordliga älvar; Torne, Kalix, Ångerman, Indal, Lule och Umeälv visar
på samma skrämmande resultat.
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Med start våren 2020 började ett forskningsteam från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i
Umeå, lett av Dr Michael Bertram, under överinseende av Professor Tomas Brodin att
undersöka hur tvååriga laxar påverkas av två, i våra vattnen, vanligt förekommande
läkemedelssubstanser. Tramadol och Oxazepam. Man vet att kombinationen av dessa potenta
läkemedel är direkt toxiska för människor och nu vill man undersöka hur laxen påverkas.
Tramadol är en opiat som vanligen förekommer i smärtstillande preparat. Oxazepam är en
benzodiazepin och den aktiva substansen i flera ångestdämpande läkemedel samt i många
sömntabletter. Fokus ligger på att förstå hur dessa preparat påverkar laxens unika egenskaper
och beteenden. Forskningen finansieras av Sveriges Lantbruksuniversitet, Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Vattenfall och Stiftelsen för
Östersjölaxen.
Vad har hänt under året 2020
-Vi sitter med i flera arbetsgrupper tillsammans och i nära samarbeten med Sportfiskarna,
Älvräddarna, Östersjölaxälvarna i Samverkan, Seff, Naturturiskföretagarna,
Branschorganisationerna (Redskapstillverkarna), Sveaskog och Fiskevattenägareförbunden.
-I nära samarbete med landets förvaltningsorganisationer och vildlaxälvarna så har vi samlat in
statistik från årets fiske, fiskekortsförsäljning och sjukdomssituation. Detta ger värdefull
kunskap om fiskets värde samt vilka fångster och uttag de är på enskilda bestånd från sportfisket
i våra älvar. Denna värdefulla statistik delar vi med oss till SLU, HaV och Jordbruksverket samt
vår hemsida.
-Lansering av boken "Baltlax". Boken är en vacker och välskriven kärleksförklaring till
Östersjölaxen, de vilda Östersjöälvarna och de fiskare som fiskar den. Den handlar om den vilda
Östersjölaxen som på väg till sin egen utrotning gjort en historisk comeback; och som dessutom
drivit fram en laxfiskekultur som på sätt och vis saknat motstycke i världen. Boken är skriven av
författarna Håkan Stenlund och Ted Logardt. Boken "Baltlax" är producerad och finansierad av
Jordbruksverket, Stiftelsen för Östersjölaxen och Sveriges Lantbruksuniversitet. Boken ges till
alla som stöttar Stiftelsen genom att bli LaxSkyddare för en tid av ett år.
-Webauktionen för Stiftelsen den 20 november. Anders Wallgren var upphovsman och arrangör
till Siftelsens webauktion. Vi sände direkt via Facebook under fredagskvällen den 20 november.
Det var många intresserade som deltog och bjöd på de auktionsobjekt som skänktes till oss. Det
var allt från egna bundna flugor till spön och rullar.
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Stiftelsens Ordförande
Under året har Stiftelsens Ordförande, Claes Bourghardt hjälpt Anders Wallgren att ordna
möten med representanter från svenskt näringsliv. Claes arbetar även aktivt med att ordna
Ambassadörer för Stiftelsen. Dessa Ambassadörer har allt sedan februari 2018 stöttat vårt arbete
med ett årligt bidrag som till mer än hälften täcker de årliga kostnaderna för Stiftelsens
anställda.
Under året har Stiftelsens Ordförande, Claes Bourghardt haft regelbundna kontakter med vår
beskyddare, H.M. Konungen, vars support har avgörande betydelse för Stiftelsen för
Östersjölaxen.
Stiftelsens Hållbarhetschef
Stiftelsen har från den 1 februari 2019 till och med den 1 februari 2021 anlitat Anders Wallgren
som Hållbarhetschef. Anders har en lång bakgrund inom den finansiella sektorn, och har arbetat
med kapitalfrågor i relation till hållbarhet i många år. Kapitalförvaltning och riskmanagement
kopplat till hållbarhetsfrågor, är hans inriktning/nisch.
Anders uppgift har varit:
·Ansvara för Stiftelsens hållbarhetsstrategi och tydliggöra Stiftelsens arbete samt den påverkan
som skapas.
·Koppla och utveckla Stiftelsens arbete mot de Globala Hållbarhetsmålen med fokus på
Stiftelsens huvudmål nr. 14 och 15 som handlar om att skydda och återställa ekosystem, främja
ett hållbart fiske samt skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.
·Ansvara för Stiftelsens fundrasing och utveckla en metodik där även själva fundracingen
skapar impact på olika sätt.
Anders har under året arbetat med:
·Humanfonden, där Stiftelsen får utdelning då vi är godkänd mottagare. Detta är ett verktyg för
oss mot våra intressenter som hellre ger en viss procent till Stiftelsen i stället för till en
förvaltare.
·Laxobligationer i samarbete med Garantum, där en placeringsprodukt av hållbar karaktär ger en
viss procent av utgivarens marginal samt kundens hela erlagda avgift till Stiftelsen.
·Samarbeten med företag och kommuner.
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Kommunikation
Från den 1 juni 2020 har vi haft Mikael Winterkvist ombord som Stiftelsens
kommunikationsansvarige.
Den officiella hemsidan
Under året så har Stiftelsen officiella hemsida, balticsalmonfund.com uppdaterats och fått en
helt ny teknisk lösning vilket ger en mer flexibel och mer lättarbetad hemsida. I samband med
det arbetet och den uppdateringen så uppdaterades hemsidan med:
·En helt ny lösning med enkla, raka och tydliga exempel på våra framgångar.
·En stor, ny avdelning med alla våra projekt, aktuella och historiska.
·All data, all information uppdaterades med aktuell information.
LaxSkyddare
Vidare så byggdes även en ny webbplats, laxskyddare.se för detta koncept som är en insamling
där enskilda, organisationer och företag kan stötta Stiftelsens arbete.
laxskyddare.se är plattformen for webauktioner, insamlingar och distributionen av
stödmedlemskap. Det är en helt ny webbplats med egen profil och med information om
Stiftelsens arbete. Vi hade 180 registrerade laxskyddare per den 31 december 2020.
Facebook
Sammantaget så har Stiftelsens närvaro och synlighet ute på nätet ökats ute på nätet vilket inte
minst märks i räckvidden för vara inlägg på Facebook. I snitt handlar det om en ökad räckvidd
(hur många vi når) på flera hundra procent.
Antalet inlägg som publicerats på Facebook har också ökats med i snitt 2-3 inlägg per månad
vilket är en kraftigt ökning jämfört med föregående år.
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FvO-projekt
Under perioden så har ett nytt, större projekt inlett som går ut på att försöka att knyta
förvaltningsorganisationerna närmare Stiftelsen i kombination med att erbjuda tekniska, digitala
lösningar som underlättar förvaltningsorganisationernas arbete.
Tanken är att skapa en digital mötesplats - laxportalen.com - där landets älvar med vild lax och
öring kommer att finnas med information och fiskekortsförsäljning. En viktig del i det
kommunikationsstrategiska arbetet är att sprida information för att berätta hur lax och öring
lever, vilka hot de ställs inför och varför arterna är skyddsvärda. I det arbetet är det också viktigt
att skapa tillgänglig information för att förklara skillnaderna mellan odlad och vild lax, dess
livscykel, vandring, sjukdomsläget, kostråd med mera. I det arbetet är det också viktigt att
informationen är begriplig, tillgänglig och inför framtiden så kommer vår kunskapsbank att
utvecklas. Som en del i det arbetet så har en helt ny avledning skapats på den officiella
hemsidan - Våra framgångar som visar statistik, siffror och som visar på utvecklingen längs
Östersjökusten.
Under perioden så har vi även lanserat ett nyhetsbrev för alla laxskyddare och skickat ut ett
större antal pressreleaser som resulterat i tv- och radiointervjuer, recensioner av boken "Baltlax"
och information om Stiftelsen.
Corona situationen
Fysiska möten, majstämmor, årsmöten och inte minst vårt eget Fiskeforum har på grund av den
svåra situationen blivit inställda. Många möten och arbetsgrupper har dock ända blivit av med
hjälp av digitala lösningar. Då Stiftelsen redan hunnit etablera kontakter med kustbyar i en del
nya viktiga områden så har dock arbetet kunnat fortskrida utan några större komplikationer.

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

Ändamålsbest. medel eget kapital
250 000
2 542 854
105 157
250 000
2 648 011
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RESULTATRÄKNING
2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

2 732 232
0
2 732 232

595 535
705 000
1 300 535

-2 248 492
-646 289
-323 346
-3 218 127

-2 075 295
-652 928
-260 022
-2 988 245

-485 895

-1 687 710

596 336
-5 284
591 052

408 853
-780
408 073

Resultat efter finansiella poster

105 157

-1 279 637

Resultat före skatt
Årets resultat

105 157
105 157

-1 279 637
-1 279 637

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

2

3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

14
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BALANSRÄKNING
2020-12-31

2019-12-31

393 286
393 286

630 000
630 000

2 899 796
2 899 796

5 609 507
5 609 507

Summa omsättningstillgångar

3 293 082

6 239 507

SUMMA TILLGÅNGAR

3 293 082

6 239 507

Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank
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BALANSRÄKNING
2020-12-31

2019-12-31

250 000
250 000

250 000
250 000

2 542 854
105 157
2 648 011

3 822 490
-1 279 637
2 542 853

2 898 011

2 792 853

36 065
84 006
275 000
395 071

131 766
68 041
3 246 847
3 446 654

3 293 082

6 239 507

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN
802479-8970

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans.
Avdrag görs för lämnade rabatter.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Gåvor

Gåvor som redovisas i resultaträkningen
Allmänheten
Företag

Sida 14 av 16

2020

2019

524 832
2 207 400
2 732 232

145 535
450 000
595 535

STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN
802479-8970

NOTER
Not 3

Personal

2020

2019

480 000
36 940
129 349
646 289

461 280
38 955
152 693
652 928

Medelantal anställda
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa
Not 4

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN
802479-8970

NOTER
Skellefteå

Claes Bourghardt

Hans Lundqvist

Glenn Douglas

Greta von Rosen Stövind

Carina Wallin

Mattias de Woul

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Grant Thornton Sweden AB

Gunilla Lundskog
Auktoriserad revisor
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Verification
Transaction ID

Sk_Vx63Kd-HJF4l62FO

Document

ÅR Stiftelsen för Östersjölaxen 2020 - för signering.pdf

Pages

16

Sent by

Jasmine Hamidi

Signing parties
Claes Bourghardt

claesbourghardt@gmail.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Glenn Douglas

glenn.douglas@sportfiskarna.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Hans Lundqvist

hans.lundqvist@slu.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Greta Von Rosen Stövind

g_v_rosen@hotmail.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Carina Vallin

carina.e.wallin@gmail.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Mattias de Woul

Mattias.deWoul@wwf.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Gunilla Lundskog

gunilla.lundskog@se.gt.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Activity log
E-mail invitation sent to glenn.douglas@sportfiskarna.se
2021-05-27 09:02:55 CEST,
E-mail invitation sent to claesbourghardt@gmail.com
2021-05-27 09:02:55 CEST,
E-mail invitation sent to g_v_rosen@hotmail.com
2021-05-27 09:02:55 CEST,
E-mail invitation sent to Mattias.deWoul@wwf.se
2021-05-27 09:02:55 CEST,
E-mail invitation sent to gunilla.lundskog@se.gt.com
2021-05-27 09:02:55 CEST,
E-mail invitation sent to hans.lundqvist@slu.se
2021-05-27 09:02:55 CEST,
E-mail invitation sent to carina.e.wallin@gmail.com
2021-05-27 09:02:55 CEST,
Clicked invitation link Greta Von Rosen Stövind
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-27 09:04:13 CEST,IP address: 83.209.237.39
Document signed by GRETA VON ROSEN STÖVIND
Birth date: 22/09/1981,2021-05-27 09:04:49 CEST,

Clicked invitation link Mattias de Woul
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SAMSUNG SM-G903F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.0
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36,2021-05-27 09:07:37 CEST,IP address: 89.253.112.30
Document signed by Mattias de Woul
Birth date: 02/09/1972,2021-05-27 09:10:33 CEST,
Clicked invitation link Hans Lundqvist
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_5_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-27 10:24:40 CEST,IP address: 37.123.180.191
Document viewed by Hans Lundqvist
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_5_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-27 10:24:41 CEST,IP address: 37.123.180.191
Document signed by Hans Birger Lundkvist
Birth date: 07/05/1952,2021-05-27 10:25:39 CEST,
Clicked invitation link Glenn Douglas
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G970F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.0
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36,2021-05-27 11:23:19 CEST,IP address: 90.235.24.191
Document signed by GLENN DOUGLAS
Birth date: 05/10/1964,2021-05-27 11:24:10 CEST,
Clicked invitation link Claes Bourghardt
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-05-27
13:15:01 CEST,IP address: 80.70.145.239
Document signed by CLAES BOURGHARDT
Birth date: 26/11/1946,2021-05-27 13:15:54 CEST,
E-mail invitation sent to carina.e.wallin@gmail.com
2021-05-28 08:44:22 CEST,
Clicked invitation link Carina Vallin
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; H9436) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Mobile Safari/537.36,2021-05-28
09:22:26 CEST,IP address: 46.162.125.16
Document signed by CARINA WALLIN
Birth date: 17/08/1964,2021-05-28 09:23:07 CEST,
Clicked invitation link Gunilla Lundskog
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.63,2021-05-28 09:58:18 CEST,IP address: 88.131.44.131
Document signed by Gunilla Lundskog
Birth date: 18/06/1965,2021-05-28 09:59:09 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

