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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Filmproducenternas rättighetsförening, FRF, 802403-9730 med säte i Stockholm får
härmed avge årsredovisning för 2021.

Allmänt om verksamheten
Under 2021 fördelade FRF 85 miljoner kronor till svenska och utländska film- och TV-producenter. För
många producenter bidrar ersättningarna från FRF till att de exempelvis kan satsa mer resurser på
utveckling av framtida film- och TV-projekt.
Som medlem i flera internationella organisationer arbetar FRF globalt, och det räcker att
rättighetshavare registrerar sina verk hos FRF för att få ersättning både från Sverige och utlandet. De
engagerade medarbetarna på kansliet arbetar målmedvetet för att säkerställa att alla ersättningar
kommer rättighetshavarna till godo.
Förutom fördelning av ersättningar delar FRF årligen ut stipendier till producenter, erbjuder kortfristiga
brygglån till filmprojekt och 2022 är FRF för första gången stolt partner till Ria-galan,
branschorganisationen Film- och TV-Producenternas gala som "hyllar de bästa bakom svensk TV".
Bakgrund och syfte
FRF är en ideell förening som bedriver näring utan eget vinstsyfte och som företräder film- och
tv-producenter gällande upphovsrättsersättningar från Sverige och utlandet avseende privatkopiering
och för vidaresändning i kabelnät och satellit, vidare kan föreningen även träffa avtal om samt uppbära
och fördela ersättningar till ovan nämnda rättighetshavare för visst begränsat tillgängliggörande på
begäran och vissa exemplarframställningar.
Medlemmar i FRF är film-, reklamfilms- och tv-sektionerna inom Film- och TV-producenterna i Sverige
ek för - "FilmTVP", Oberoende Filmares Förbund - "OFF" och International Federation of the
Phonographic Industry, Svenska Gruppen - "IFPI".
Vidaresändningsersättningen betalas av kabeloperatörerna för rätten att vidaresända
programbolagens (TV-kanalernas) signal i egna nät. I vissa fall tar programbolagen på sig ansvaret att
betala för kabeloperatörernas nyttjande.
Privatkopieringsersättningen, som i någon mån ska kompensera upphovsrättshavare för den lagliga
privatkopieringen, betalas av importörer och distributörer av produkter särskilt ägnade för
privatkopiering, t ex digitalboxar med inspelningsfunktion, externa hårddiskar och USB-minnen.
Vidaresändningsersättning
Avseende inkasseringen av svensk vidaresändningsersättning samarbetar FRF med Copyswede.
Copyswede utfärdar licenser för vidaresändning till kabeloperatörerna och inkasserar ersättningen.
Fördelningen av ersättningen till Copyswedes medlemsorganisationer och samarbetspartners UBOS,
IFPI och FRF baseras på avtal som förhandlas varje år.
Avseende administrationen av fördelningen av ersättningen till svenska och utländska rättighetshavare
samarbetar FRF med AGICOA, en internationell organisation med säte i Génève.
Svensk vidaresändningsersättning 2021
Inkassering 38,2 miljoner
Fördelning 37,9 miljoner
Under 2021 inkasserade FRF 38,2 mkr (38,4 mkr) i svensk kabelersättning för i huvudsak
sändningsåret 2020 att vidareförmedla till svenska och utländska rättighetshavare.
Under året genomfördes två distributioner av svensk kabelersättning för i huvudsak sändningsåret
2020 samt slutlig distribution för 2017. Totalt fördelades 14,5 mkr (15,4 mkr) till svenska
rättighetshavare och 23,5 mkr (22,7 mkr) till utländska rättighetshavare.
Utländsk vidaresändningsersättning
Inkassering 19,6 miljoner
Fördelning 19,6 miljoner
FRF har genom sitt samarbete med AGICOA ömsesidighetsavtal med ett stort antal länder runt om i
världen.
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Från 26 (19) olika länder, fördelat på 39 (42) distributioner har FRF under 2021 mottagit 19,6 mkr (17,3
mkr) som löpande förmedlas vidare till svenska rättighetshavare. Precis som tidigare år kommer en
stor andel av ersättningarna från Danmark och Tyskland.
Innan vidareförmedling av de utländska ersättningarna till svenska rättighetshavare dras 3% (3%) för
att täcka FRF:s administrativa kostnader. I december 2014 beslutade styrelsen att detta är att betrakta
som en preliminär intäkt och att när den slutliga intäkten och den faktiska administrationskostnaden är
känd kan det slutliga beloppet som FRF skall behålla beräknas och resten återbetalas till
rättighetsinnehavarna. Principen innebär att rättighetshavarna står för den faktiska och inte den
budgeterade administrationskostnaden.
Privatkopieringsersättning
FRF samarbetar med Copyswede avseende svensk privatkopieringsersättning. Copyswede förhandlar
fram avtal med importörer av elektronisk utrustning och inkasserar ersättningen. Fördelningen av
ersättningen till Copyswedes medlemsorganisationer och samarbetspartners UBOS, IFPI och FRF
baseras på de privatkopieringsundersökningar som genomförs varje år i samarbete med SIFO.
Inkasseringen av privatkopieringsersättningen har minskat varje år sedan 2015, anledningen till
nedgången är att de produkter som ingår i underlaget för inkasseringen inte genererar samma intäkter
som tidigare. I oktober 2020 slöts ett branschavtal mellan elektronikbranschen och Copyswede
avseende tariffer för mobiltelefoner, datorer, surfplattor och spelkonsoler som dels reglerar den
historiska skulden (för mobiltelefoner från 2009 och övriga produkter från 2013), dels den framtida
inkasseringen. För närvarande pågår förhandlingar mellan Copyswedes medlemsorganisationer och
samarbetspartners avseende fördelningen av den historiska skulden.
Svensk privatkopieringsersättning
Inkassering: 9,9 miljoner
Fördelning: 15,9 miljoner
För sändningsår 2020 inkasserades för alla rättighetshavargrupper 31,7 mkr (41,2). Efter avdrag för
administration och uppdelning mellan rörlig bild och ljud återstod 23,4 (26,0) av vilka FRF fick 9,9 mkr
(10,9) att fördela till svenska och utländska rättighetshavare.
Den del av privatkopieringsersättningen som allokerats till svenska och i huvudsak europeiska
rättighetshavare uppgick för sändningsår 2020 till 5,4 mkr (6,0).
Under 2021 fördelades till svenska rättighetshavare 5,7 mkr (18,8) varav 3,4 mkr (3,6) avser
sändningar under 2020 och 3,9 mkr (15,2) avser tidigare sändningsår.
Till utländska, i huvudsak europeiska, rättighetshavare fördelades under 2021 10,2 mkr (12,8) varav
2,1 avser 2019 och 5,5 (11,1) avser tidigare sändningsår.
Av den svenska privatkopieringsersättningen som fördelas till svenska och europeiska
rättighetsinnehavare innehåller FRF motsvarande 3% (3%) av inkasserade medel för att täcka
administrativa kostnader och avdraget hanteras enligt samma princip som beskrivs ovan.
FRF utför även ett uppdrag åt MPAA, de amerikanska filmbolagens organisation, om att distribuera
dessas del av den svenska privatkopieringsersättningen. Den amerikanska ersättningen utgår efter att
den internationella upphovsrättsförordningen ändrades i februari 2006 vilket innebär att även länder
utanför EU/EES kan få rätt att inkassera ersättning.
För sändningsår 2020 inkasserade FRF 4,4 mkr (4,9) och under 2021 genomfördes första distribution
för i huvudsak sändningsåret 2019 och totalt utbetalades 4,3mkr (5,0) till de amerikanska
rättighetshavarna. Uppdraget för MPAA utförs mot en fast administrativ avgift på 6% av inkasseringen.
Utländsk privatkopieringsersättning
Inkassering: 11,6 miljoner
Fördelning: 11,6 miljoner
För sändningsår 2020 inkasserades för alla rättighetshavargrupper 31,7 mkr (41,2). Efter avdrag för
administration och uppdelning mellan rörlig bild och ljud återstod 23,4 (26,0) av vilka FRF fick 9,9 mkr
(10,9) att fördela till svenska och utländska rättighetshavare.
Den del av privatkopieringsersättningen som allokerats till svenska och i huvudsak europeiska
rättighetshavare uppgick för sändningsår 2020 till 5,4 mkr (6,0).
Under 2021 fördelades till svenska rättighetshavare 5,7 mkr (18,8) varav 3,4 mkr (3,6) avser
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sändningar under 2020 och 3,9 mkr (15,2) avser tidigare sändningsår.
Till utländska, i huvudsak europeiska, rättighetshavare fördelades under 2021 10,2 mkr (12,8) varav
2,1 avser 2019 och 5,5 (11,1) avser tidigare sändningsår.
Av den svenska privatkopieringsersättningen som fördelas till svenska och europeiska
rättighetsinnehavare innehåller FRF motsvarande 3% (3%) av inkasserade medel för att täcka
administrativa kostnader och avdraget hanteras enligt samma princip som beskrivs ovan.
Internationellt samarbete avseende privatkopiering
FRF är medlem i organisationen Eurocopya, där kollektiva förvaltningsorganisationer från de länder
inom EU som har motsvarande ersättningssystem för upphovsrätt är representerade.
På organisationens agenda står bland annat informationsutbyte och lobbyverksamhet i Bryssel.
Registrerade rättighetshavare och verk
Vid årets slut hade FRF 668 (619) aktiva rättighetshavare registrerade av vilka 633 (584) är svenska
rättighetshavare och samtidigt fanns 8883(8399) svenska verk registrerade. Av de registrerade verken
är 1.801 (1.737) kortfilmer, 2.451(2.421) långfilmer, 2.927 (2.676) serier (varav 1.226 (1.115)
säsonger) och 1.704 (1566)TV-filmer.
Uppgifter om svenska rättighetshavare och deras registrerade verk överförs löpande till AGICOA's
databas i Genève.
Administration
Föreningens administration har under 2021 utförts av en heltidsanställd och en deltidsanställd
medarbetare.
Fram till mitten av november jobbade man hemifrån, dels på grund av Corona-pandemin och dels på
grund av att kontoret renoverades.
Redovisning och bokföring utförs av Eden&Co Redovisning AB
Revisionen av FRF utförs av PwC Sverige.
Styrelse
Under året har fyra protokollförda styrelsemöten ägt rum och vid årsstämman den 31 maj 2021 valdes
följande styrelse:

Björn Rosengren
Louise Hallenborg
Gila Bergqvist (suppl)
Johan Seth
Elin Kamlert (suppl)
Magnus Mårtensson
Ludvig Werner (suppl)
Johan Rudolphie
Lars Pettersson (suppl)
Lars Wannebo
Louise Cavalli (suppl)

Ordförande
Filmsektionen, FilmTVP
Filmsektionen, FilmTVP
OFF
OFF
Ifpi Sweden
Ifpi Sweden
Reklamfilmsektionen, FilmTVP
Reklamfilmsektionen, FilmTVP
TV-sektionen, FilmTVP
TV-sektionen, FilmTVP

Samtliga möten var digitala.

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Balansomslutning
Soliditet %
Definitioner: se not 6

2021
3 142
64 260
4,3

2020
3 183
79 724
3,5

2019
3 357
110 718
2,5

2018
2 764
136 606
2

Belopp i Tkr
2017
3 038
43 881
2,3

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I oktober 2020 slöts ett avtal mellan elektronikbranschen och Copyswede avseende
privatkopieringsersättningen för mobiltelefoner, datorer, surfplattor och spelkonsoler. Avtalet är ett
resultat av långa förhandlingar som föregicks av ett flertal rättsprocesser och reglerar dels en historisk
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skuld (för mobiltelefoner från 2009, och för mobiler, datorer och surfplattor från 2013) och dels den
framtida inkasseringen. Arbetet med att förhandla fram en fördelningsnyclel mellan Copyswedes
medlemsorganisationer och samarbetspartners påbörjades under 2021.
Hösten 2020 tog A House över förvaltningen av delar av de publika ytorna samt hyresgästkorridoren
på Filmhuset och under 2021 genomfördes en större renovering. I november 2021 var renoveringen
klar och FRF kunde flytta tillbaka till korridoren.

Förändring av eget kapital
Vid årets början
Vid årets slut

Fritt eget kapital
2 779 815
2 779 815

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

2 779 815
2 779 815

balanseras i ny räkning
Summa

2 779 815
2 779 815

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter.
FRFs resultaträkning är i enlighet med förutsättningarna för organisationens verksamhet avslutat med
ett nollresultat.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Verksamhetsintäkter mm
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter mm
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Lämnade bidrag
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Not

2

3
4

5

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

3 142 156
1 591 920
4 734 076

3 183 171
1 629 646
4 812 817

-1 333 171
-1 320 000
-1 867 103

-1 568 302
-1 325 000
-1 563 301

-14 777
199 025

-14 777
341 437

154 618
-3 897
349 746

31 497
-4 178
368 756

349 746

368 756

-349 746

-368 756

-

-
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

14 776

29 553

14 776
14 776

29 553
29 553

14 776

29 553

3 499 539
84 760
3 584 299

449 164
146 650
595 814

Kassa och bank
Kassa och bank

60 660 452

79 098 779

Summa omsättningstillgångar

64 244 751

79 694 593

SUMMA TILLGÅNGAR

64 259 527

79 724 146

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

6

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Fritt eget kapital
Balanserad vinst

2 779 815

2 779 815

Summa eget kapital

2 779 815

2 779 815

59 869 744
210 353
767 514
375 544
256 557
61 479 712

74 812 364
166 628
695 947
1 044 079
225 313
76 944 331

64 259 527

79 724 146

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Skuld till upphovsrättsinnehavare
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

349 746
14 777
364 523
71 567

368 756
14 777
383 533
196 740

436 090

580 273

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

-3 050 375
-15 567 431

706 019
-31 015 362

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-18 181 716

-29 729 070

Belopp i kr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Not

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

44 330

Kassaflöde från investeringsverksamheten

44 330

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-18 181 716
79 098 779
60 660 452

-29 684 740
109 415 898
79 098 779

2021-12-31

2020-12-31

60 660 452
60 660 452

79 098 779
79 098 779

Noter till kassaflödesanalysen
Not Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavande

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
De kan lätt omvandlas till kassamedel.
De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är
oförändrade i jämförelse med föregående år om inte annat anges.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar [Alt. med tillägg för uppskrivningar.] I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Om tillämpligt.
Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för
tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.
Om tillämpligt.
Anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar förvärvade genom testamente eller gåva
överensstämmer med det skattemässiga värdet.
Utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats räknas inte in i anskaffningsvärdet för
en materiell anläggningstillgång. I stället redovisas en avsättning successivt över tillgångens
nyttjandeperiod.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

År
3

Kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar föreningens in- och utbetalningar
uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.de.

Leasing
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt
kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första
förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
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Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Intäkter
Föreningen hanterar ersättningen till upphovsrättsinnehavarna genom att den mottagna
kabelersättningen skuldförs med avdrag för den administrativa avgift som FRF tar vid
förmedlingstidpunkten.
Den administrativa avgift som föreningen tar ut redovisas som en årlig intäkt. Enligt styrelsebeslut i
december 2014 ska stadgarna tolkas så att administrationsavgiften är preliminär. Föreningen nyttjar
den del av administrativ avgift som behövs för att täcka faktiska kostnader. Överskjutande del fördelas
mellan rättighetsinnehavarna efter avräkning vid räkenskapsårets slut.

Not 2 Övriga verksamhetsintäkter
Sjuklöneersättning
Årets allokering av medel för sociala,kulturella och utbildningsändamål
Summa

2021-01-012021-12-31
1 591 920
1 591 920

2020-01-012020-12-31
21 096
1 608 550
1 629 646

Not 3 Lämnade bidrag och gåvor

Bidrag till sociala, kulturella och utbildningsrelaterade ändamål
Övrigt
Summa

2021-01-012021-12-31
1 320 000
1 320 000

2020-01-012020-12-31
1 320 000
5 000
1 325 000

2021-01-012021-12-31
2
2

2020-01-012020-12-31
2
2

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

Totalt

 Signerat

2022-05-20 10:25:40 UTC

Oneflow ID 3076950

Sida 11 / 15

11(12)

Filmproducenternas Rättighetsförening (FRF)
802403-9730

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, SBAB
Ränteiktäkter Brygglån
Summa

2021-01-012021-12-31
104 618
50 000
154 618

2020-01-012020-12-31
31 497
31 497

Föreningen har placerat under 2021 en del rättighetspengar till SBAB, en säker placering och
pengarna blir inte låsta ifall tillfället ges till föreningen att pengarna kan betalas ut. Samt har föreningen
givit ut Brygglån till 2 st filmskapare och fått ränteintäkter.

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

2020-12-31

44 330
44 330

44 330
44 330

-14 777
-14 777
-29 554

-14 777
-14 777

14 776

29 553

2021-12-31
74 812 364
-95 789 284
80 713 628
59 736 708
10 236 225

2020-12-31
106 695 635
-122 674 099
90 790 828
74 812 364
10 879 403

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

Not 7 Skuld till rättighetsahavare
Ingående skuld
Utbetalade medel
Inkasserade medel
Utgående skuld
Medel till sociala, kulturella & utb ändamål ingår beloppet ovan

Not 8 Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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802403-9730

Underskrifter
Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Björn Rosengren
Styrelseordförande

Louise Hallenborg

Lars Wannebo

Johan Seth

Magnus Mårtensson

Johan Rudolphie

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska signatur

Erik Stenbeck
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-05-20 10:25:40 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ERIK STENBECK

Datum

Erik Stenbeck
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

FRF - FILMPRODUCENTERNAS RÄTTIGHETSFÖRENING 802403-9730 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-05-19 11:11:10 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Björn Folke Rosengren

Datum

Björn Rosengren
Styrelseordförande
19420414-0059
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-05-18 12:50:10 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Louise Hallenborg

Datum

Louise Hallenborg
Ledamot
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-05-18 11:38:52 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHAN LILJESTRÖM SETH

Datum

Johan Seth
Ledamot
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-05-18 12:10:40 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAGNUS MÅRTENSSON

Datum

Magnus Mårtensson
Ledamot
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-05-18 11:23:59 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Johan Rudolphie

Datum

Johan Rudolphie
Ledamot
Leveranskanal: E-post
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2022-05-20 06:51:49 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lars Magnus Wannebo

Datum

Lars Wannebo
Leveranskanal: E-post
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