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u) övriga frågor
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Förord
Förbundsordförande Ann-Christine Ruuth

  2022 har varit ett fantastiskt år för Transammans. Man kan med fog säga att vi under detta år 
utvecklats till att bli en tydlig röst och en stabil organisation för transpersoner i Sverige. 

Organisation är kanske i mångas öron ett tråkigt ord. Men en god organisation är avgörande för 
en god verksamhet. Den är benstommen som håller kroppens alla delar uppe. Under året har 
organisationen stärkts på en rad områden. En avgörande faktor har varit att vi 2021 kunde anställa 
en verksamhetschef och under 2022 bygga upp ett fungerande kansli, men den kanske viktigaste 
förändringen är att vi kunde genomföra en omorganisation med införande av fem lokalföreningar 
som täcker hela landet. 

Målsättningen med Transammans är ju att vi ska vara till stöd och hjälp för våra medlemmar 
oavsett var de bor. Ännu är vi långt ifrån framme, men vi är på väg!

Transammans har också gjort sig ordentligt synligt på en rad olika sätt och på olika arenor: ny 
hemsida, sociala medier, prideevent över hela landet. 

Men många utmaningar kvarstår där bättre vård för transpersoner är en prioriterad fråga för 
förbundet. Vi väntar också fortfarande på att det äntligen ska bli möjligt att ändra juridisk 
könstillhörighet utan utredning. Samtidigt ser vi att angreppen på och ifrågasättandet av 
transpersoner fortsätter i olika media. Jag vet att det har gjort många ledsna och upprörda. 
Samtidigt är det ett tydligt tecken på att transpersoner syns, märks och tar plats på ett helt annat 
sätt än tidigare. Vi finns överallt och i alla sammanhang, också i det offentliga som politiker, 
artister, idrottspersonligheter och många andra. Och för några är det hotande. Så har det alltid 
varit. Inte en enda av de mänskliga rättigheter som erövrats har kommit till utan kamp. Och 
Transammans kommer att fortsätta att kräva transpersoners självklara plats i samhället med 
samma rättigheter som alla andra. Vi vägrar att återigen förflyttas till samhällets bakgård. Och vi 
kommer att fortsätta kräva att alla, också barnen, ska få den hjälp de behöver att leva ett värdigt 
liv, det liv de själva vill leva. Ibland hindras vi att ta stora steg på den vägen. Ibland tvingas vi 
rentav trampa på stället. Men vi står tillsammans och vi viker aldrig tillbaka. Tillsammans är vi 
Transammans.

Till sist vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla er som på olika sätt bidragit till att göra 2022 
till ett så framgångsrikt år. Tack till alla er som suttit i styrelser, som hjälpt till att ordna event och 
som stöttat i stort som i smått och tack till våra anställda på kansliet.

Ann-Christine Ruuth
Förbundsordförande



2022 blev på många sätt ett tufft år för transpersoner och närstående. Transpersoners livsvillkor 
debatterades återkommande i media, vården blev mer restriktiv och efter valet 11 september blev 
det än mer tydligt att Transammans är en livsviktig förening för transpersoner och närstående och 
för att fortsätta föra fram våra perspektiv och vår talan. 

Trots allt det mörka har det funnits många ljusglimtar och ett starkt Transammans som blickar 
framåt.

Under året har Transammans startat upp två nya nationella projekt. Starka tillsammans, ett projekt 
för att främja hälsan hos unga transpersoner och Samtalsmottagningen som är en digital 
kuratorsmottagning som tar emot personer från hela Sverige.

Transpersoner och närstående har kunnat ta del av nästan 100 stycken aktiviteter som våra fem 
fantastiska lokalföreningar arrangerar. Det har ätits brunch, simmats, åkts skridskor, fikats och 
mycket mycket mer. Vi har spridit information om Transammans i våra egna kanaler, vid olika 
Pridefiranden och i samverkan med myndigheter samt andra organisationer. 

I maj startade vi upp vår utbildningsverksamhet igen efter två år med Covid-19 restriktioner. 
I princip alla utbildningar hölls det sista kvartalet och under den tiden tog 81 verksamheter inom 
regionen, kommunen och civilsamhället del av våra utbildningar. 

Den 18 november tog Transammans emot Diversity Index awards pris i kategorin 
“könsöverskridande identitet och uttryck”, något vi är oerhört stolta och hedrade över.

Priset är till alla oss ideella, förtroendevalda och tjänstepersoner som dagligen engagerar sig i 
Transammans!

De senaste två åren har Transammans vuxit explosionsartat och är idag Sveriges största 
transrättsorganisation. År 2020 hade vi 450 medlemmar, 2021 hade vi 1034 medlemmar 
och i år har totalt 2098 personer anslutit sig till oss. 

Ett kvitto att Transammans behövs nu och framåt! Det är tack vare er medlemmar som vi har 
kommit så här långt och det är tack vare ert engagemang vi kan fortsätta vårt arbete. 

Tillsammans fortsätter vi stärka transpersoners rättigheter och ta oss igenom de situationer 
som står framför oss. 

Transammans - mer angeläget än någonsin

Mål och metoder
Transammans vision är att alla transpersoner ska vara fria att vara den de är. 
Vi arbetar för att långsiktigt förbättra transpersoners och närståendes livsvillkor. 
Vårt mål är att de mänskliga rättigheterna också gäller transpersoner - idag och i framtiden. 

Transammans huvudsakliga arbetsmetoder vi jobbar med är
• Samarbeten och samverkan
• Utbildning och information
• Påverkan och opinionsbildning
• Insamling av medel
• Dokumentation
• Social verksamhet - medlemsevent
• Nationella projekt

Utöver dessa metoder arbetar vi för att stödja den övriga verksamheten 
med resurser inom bland annat förvaltning, ekonomi, IT och lokalföreningsstöd.  



Medlemmarna i fokus
Grunden för Transammans verksamhet är medlemmarna; det är för dem vi finns! 
Utan medlemmar finns inget Transammans. Medlemmarna ska enkelt kunna vara med och 
påverka Transammans riktning och känna sig stärkta av förbundets arbete. 
I år slog vi medlemsrekord och är numera 1742 medlemmar över hela Sverige.

För att Transammans ska fortsätta vara relevant och en tydlig röst för medlemmarna, så 
genomfördes en medlemsenkät den 4-18 februari. Den enskilt viktigaste frågan medlemmarna 
vill att Transammans driver är hälso- sjukvårdsfrågor och framförallt situationen med de långa 
vårdköerna samt tillgången till vård för unga. Utifrån svaren lade förbundsstyrelsen fram en plan 
att prioriterat arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor, något som har resulterat i att Transammans 
har skrivit artiklar, inkommit med remissvar till Socialstyrelsen, deltagit i paneler om transvården 
samt samverkat med såväl den könsbekräftande vården som andra aktörer.  

Enkäten visade också en önskan om fler mötesplatser med olika fokus som till exempel träffar 
för närstående eller vuxna transpersoner. Våren 2022 startades det därför upp nationella digitala 
träffar för närstående.  

Medlemmarna önskade också föreläsningar som är relevanta för transpersoner och närstående. 
Under november och december arrangerade Transammans tre digitala medlemsföreläsningar. 

Den 29 november gavs en grundläggande föreläsning för närstående där 81 personer deltog för att 
få mer kunskap om hälsa och livsvillkor för transpersoner, den könsbekräftande vården och hur en 
kan stötta som närstående. 

Den 6 december lyssnade 76 personer på den grundläggande föreläsningen trans, vilken innehöll 
grundläggande begrepp, rättigheter och den könsbekräftande vården. 

Den sista medlemsföreläsningen gavs 8 december av logoped Adam Hillgren, logoped vid 
Söderlogopederna, som pratade om hur en kan ändra på klang, melodi och artikulation gällande 
röst och tal där 42 personer deltog. Utvärderingarna efter medlemsföreläsningarna visar att mer än 
95% kan rekommendera föreläsningarna och att de var mycket uppskattade. 

Ett utvecklingsområde 2022 har varit att undersöka hur Transammans bättre kan stötta medlemmar 
på landsbygden. Medlemsföreläsningarna har varit första steget i den riktningen, genom att de är 
digitala kan har alla möjlighet att delta. Konceptet med medlemsföreläsningarna kommer fortsätta 
under 2023, allt för att alla medlemmar, oavsett bostadsort, ska kunna känna sig inkluderade.

   Citat från föreläsningsdeltagare:

“Hela föreläsningen i sig gav en känsla av eufori. Det var underbart att få hjälpmedel och övningar som man kan göra 
hemma för att minska sin dysfori och för att lätta bördan fram till utredning. Jag blev supertaggad”

“Väldigt fin och pedagogisk föreläsning; jag (ickebinär) tittade tillsammans med min mamma och äldre syster. 
De förstod mycket och lärde sig nya saker. Jag tror också att de bättre förstår hur viktigt det är för mig att vara trygg 
och vara mig själv i hemmet.”

“Lättlyssnat och intressant, mycket kunnig och proffsig 
föreläsare!”



Medlemmarna i fokus
Det har tidigare saknats forum och kanaler för att kommunicera med medlemmarna vad som 
händer inom Transammans. Ett led i att vara informativa och transparenta är det medlemsbrev som 
började skickas ut en gång i månaden med start i mars. Där kan medlemmar läsa vad som händer 
inom Transammans både på nationell och lokal nivå. Medlemsbrevet har visat sig vara uppskattat 
och förbundskansliet kommer fortsätta utveckla medlemsbrevet så det förblir relevant, aktuellt 
och informativt. 

Redan i slutet av 2021 inleddes arbetet att förnya Transammans hemsida för att bättre 
spegla hela organisationen och samtidigt vara ett nav och ansiktet utåt, men också för att ge 
medlemmarna tillgång till information om Transammans verksamhet och de sociala mötesplatser 
som lokalföreningarna driver. Detta genom en specifik medlemssida. I maj lanserades den nya 
hemsidan.

Under året provade förbundet att bjuda in nya medlemmar till en digital introduktionsträff och 
där ge information om Transammans verksamhet och hur en kan engagera sig och bli en del av 
gemenskapen. Då intresset för träffarna var lågt, kommer förbundet inte att ge sådana träffar 
framöver, utan istället utforska nya metoder för att välkomna nya medlemmar, berätta om 
Transammans och hur en kan engagera sig.

Den 1 oktober ingick Transammans ett samarbete med Transbutiken, något vi är väldigt glada 
över. Medlemmar i Transammans får numera 10% på utbudet i Transbutiken. Därutöver kommer 
Transbutiken att besöka lokalföreningarna i samband med deras ordinarie aktiviteter och 
presentera sitt utbud. Först ut var Transammans Väst som fick besök av Transbutiken. Samarbetet 
med Transbutiken kommer fortsätta under 2023.

Centralt för att Transammans ska fortsätta växa och vara en levande organisation med 
medlemsinflytande över den framtida riktningen och den lokala verksamheten är att fler 
medlemmar engagerar sig i sin lokalförening. Vid en behovsinventering hos lokalföreningarna var 
det tydligt att de behöver bli fler ideella som hjälper till att arrangera lokala mötesplatser eller är 
aktiva på annat sätt. 2023 behöver därför fokus ligga på att försöka värva fler medlemmar att bli 
aktiva i Transammans. 

Sammantaget ser vi att vi behöver arbeta vidare med att stärka lokalföreningarna, öka antalet 
aktiva medlemmar och se över metoder för såväl återrekrytering som nyrekrytering av medlemmar 
samt implementera hur hela organisationen tar ansvar för medlemsvärvning.  



Lokalföreningar - det är här det händer
Transammans har fem stycken lokalföreningar - Norr, Mitt, Syd, Väst och Öst. 
Lokalföreningarna drivs av ideellt engagerade och det är tack vare dem som 
alla medlemmar kan delta i olika aktiviteter och arrangemang. 

En utmaning för lokalföreningarna är att fler medlemmar ska bli aktiva i föreningen. 
Ju fler aktiva, desto mer kan lokalföreningen arrangera. Att ha starka och stabila lokalföreningar 
med fler aktiva än idag kommer vara ett prioriterat arbetsområde under 2023. 

Spelträff
Transammans Mitt

Styrelsen har under året arbetat med att skapa en plan för föreningen framöver och hur föreningen 
kan växa över hela området. 2022 har fokus varit på att anordna träffar i främst Värmland och 
Örebro som ett första steg att etablera föreningen. Under träffarna har styrelsen varit aktiva 
med att motivera deltagarna till att bli aktiva i lokalföreningen. Det har också startats upp 
planeringsarbete för samverkan av aktiviteter riktade mot ungdomar i Dalarna. Därutöver har 
styrelsen deltagit i samverkansforum för att synliggöra och bidra med kunskap om transpersoner.

Under året har styrelsen arrangerat 3 digital träffar i Värmland, 3 promenader i Mariebergsskogen, 
en vandring på Skutberget och en speldag i Museiparken och en i Mariebergsskogen. I Örebro och 
Karlstad arrangerades midsommarpicknick. Det har också anordnats en picknick i Örebro samt en 
medlemsträff. I genomsnitt besöks aktiviteterna av 10-20 personer per tillfälle.

Transammans Mitt har också deltagit vid flera Pride som Värmland Pride, Nerike Pride och Arvika 
Pride.  

Transammans Norr

Lokalföreningen Transammans Norr sträcker sig från Kiruna till Sundsvall och omfattar 
Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Sedan lokalföreningen bildades under 
hösten 2021 har styrelsen arbetat med att sätta strukturer för styrelsens arbete och att hålla i 
aktiviteter. En utmaning för styrelsen är det geografiskt stora området och att hitta engagerade 
medlemmar i olika städer. Lokalföreningen har för närvarande huvudsakligen sina medlemmar i 
områdena kring Sundsvall, Östersund och Umeå.

Under året har lokalföreningen haft sex stycken medlemsträffar och varje tillfälle har ungefär 10 
personer deltagit. Lokalföreningen har också funnits representerade och deltagit vid fyra olika 
Pride: Sundsvall, Östersund, Luleå och Härnösand.



Lokalföreningar - det är här det händer
Transammans Väst 

I Transammans Väst har styrelsen suttit med i olika samverkansråd som Polisens hatbrottsgrupp, 
Samråd HBTQI för Beredskap för mänskliga rättigheter/Västra Götalandsregionen och Samverkan 
Transvård. 

Under året har Transammans Väst bjudit in till 15 stycken mötesplatser där det har deltagit allt 
mellan 5 och upp till 45 personer i åldrarna 5-70 år. Vid två tillfällen har lokalföreningen arrangerat 
möjligheter att bada, dels i Vallhallabadet, dels vid Härlandasjön. Det är aktiviteter som uppskattas 
av både närstående och transpersoner. Under hösten fick lokalföreningen besök av Transbutiken, 
något som var populärt. Transammans Väst har också deltagit på West Pride i Göteborg. 

Transammans Öst

Transammans Öst har aktivitetsgrupper i Stockholm, Uppsala och Östergötland. Under året har 
lokalföreningen genomfört 34 olika träffar och till varje träff kommer det mellan 10-40 personer. 

Mest välbesökt är transbruncherna i Stockholm som är ett samarrangemang tillsammans med 
FPES och Transfest. 

I mars genomförde Transammans Öst en demonstration mot Socialstyrelsens nya riktlinjer 
för könsbekräftande vård till unga. Därutöver var föreningen representerade vid East Pride i 
Norrköping, Pride i Linköping och Uppsala Pride samt vid Stockholm Pride.

Demonstration mot Socialstyrelsens nya riktlinjer



Lokalföreningar - det är här det händer

Transammans Syd 

Under hela verksamhetsåret har Transammans Syd bedrivit regelbundna fikaträffar 
och aktiviteter i Lund. Sammanlagt har 16 fikaträffar har hållits. 
Föreningen har också ordnat en aktivitet i samband med kulturnatten. I april anordnade 
Transammans Syd en första fikaträff för transpersoner och närstående i Ronneby.

Sedan dess har ytterligare sex träffar ägt rum på orten, bland annat en picknick med utomhuslekar 
och en fikaträff där deltagarna skapade tygtryck. Totalt har 32 personer deltagit. 

Vid slutet av året startades det upp regelbundna aktiviteter också i Växjö. Intresset och behovet för 
en mötesplats för transpersoner och närstående har varit stort. Under Växjös andra fikaträff deltog 
36 personer. Sammanlagt har fyra träffar anordnats i Växjö och 90 personer har deltagit. 

Förutom en verksamhet med regelbundna fikaträffar har aktiviteter skett på flera platser i regionen. 
I Karlskrona spelade medlemmar lasergame tillsammans och i Landskrona hölls en aktivitetsdag 
för barn. Under dessa två aktiviteter deltog åtta respektive 17 personer.

Förutom att skapa mötesplatser för transpersoner och närstående har Transammans Syd 
arbetat med utåtriktade aktiviteter i syfte att engagera medlemmar och visa att vi finns. Vi har 
deltagit på prideparader i Sölvesborg, Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn. Transammans 
Syds medlemmar har deltagit med infobord på Lundapride, Malmö Pride, Kodachicon och på 
Antirasistiska Filmdagar i Malmö. 

Många personer har slutit upp och gått tillsammans med Transammans Syd i prideparaderna samt 
tagit kontakt med oss när vi närvarat med infobord. Under dessa tillfällen har vi samtalat med 
både transpersoner och närstående såväl som knutit kontakter och engagerat flera medlemmar till 
föreningen. 

Transammans Syd har också informerat om den verksamhet vi bedriver, både under Prideveckan 
i Skurup och på Kodachicon i Lund. I Skurup lyssnade fem personer och i Lund 34. Transammans 
Syd har också suttit i samverkansmöte med skolkuratorerna i Ronneby för att berätta om vår 
verksamhet lokalt samt ge ett brukarperspektiv på vad barn och ungdomar som är trans kan 
behöva för stöd av kuratorerna i skolan. På denna träff deltog 14 personer. I Malmö har styrelsen 
haft ett samverkansmöte med RFSL Rådgivningen Skåne i syfte att utreda möjligheter för 
samarbeten.



Vi syns och hörs!
Att delta vid event och på arenor för och av hbtq-personer samt att samverka och föra dialog med 
myndigheter och andra aktörer är en viktig del av Transammans påverkansarbete. 

Efter två år med pandemin och därmed frånvaron att träffas fysiskt vid olika arrangemang för hbtq-
personer och mänskliga rättigheter, öppnades möjligheterna upp år 2022. Det var med stor glädje 
vi på Transammans äntligen kunde träffas vid olika event och prata om våra frågor, transpersoners 
livsvillkor och rättigheter. 

Pride, som numera finns i många svenska städer är en viktig arena för Transammans av flera skäl. 
Det är viktigt att uppmärksamma hbtq-personers situation och delta i panelsamtal som rör våra 
frågor. Pride är också en plats för Transammans att sprida information om verksamheten och 
få möjlighet att träffa medlemmar.  2022 deltog Transammans lokalföreningar och förbundet 
vid 21 Pridefiranden runt om i Sverige. Förbundet fanns representerade vid WestPride, Lunda 
Pride, Sundsvall, Linköping, East Pride Norrköping och Stockholm Pride. Transammans fem 
lokalföreningarna deltog vid totalt 14 antal Pride. Dessa var Sundsvall, Östersund, Luleå, 
Härnösand, Sölvesborg, Lund, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Värmland Pride, Nerike Pride, 
Arvika Pride, Linköping Pride och Uppsala Pride. Sammantaget var intresset stort för Transammans 
och bara under Stockholm Pride fick Transammans över 200 nya medlemmar under festivalens 
fyra dagar. 

Förbundsstyrelsen prioriterade fråga under 2022 har varit hälso- och sjukvården. Ledamöter 
ur styrelsen samt förbundsordföranden har representerat Transammans i samverkan och vid 
olika event för att lyfta vårt perspektiv. I samband med Trans Awareness Week arrangerades ett 
lunchseminarium i Riksdagen med temat könstillhörighetslagen och tillgång till könsbekräftande 
vård som Ann-Christine Ruuth deltog vid. Vid flertalet tillfällen har förbundsstyrelsen skrivit 
debattartiklar som har publicerats i bl.a. Sydsvenskan, Aftonbladet och DN. Under MR-dagarna 
deltog Transammans i panelsamtal och förbundsordförande deltog vid en nordisk konferens om 
hbtq med fokus på trans som hölls i Oslo. 



Vi syns och hörs!

Under året har Transammans haft möjlighet till samtal med myndigheter, politiker och personal 
inom den könsbekräftande vården. Transammans har även skrivit flera remissvar. Allt är av stor 
vikt för att sprida kunskap om Transammans åsikter och vilka behov vi ser att våra medlemmar har. 
Bland annat kan följande nämnas:

• Samtal med partiledare och andra politiker under Stockholm Pride 1-6 augusti. 
Transammans mötte bland annat dåvarande centerpartiledaren Annie Lööf samt flertalet 
regional- och kommunalpolitiker.

• Två gånger per år möter Transammans och andra transorganisationer både barn- och 
vuxenmottagningarna i Uppsala. Vid samverkansmötet med könsdysforimottagningarna i 
Uppsala ges möjlighet att ställa frågor och komma med förbättringsförslag.

• Dialogmöte med Diskrimineringsombudsmannen (DO) den 19 oktober där Transammans 
presenterade erfarenheter från våra medlemmar och varför vi tror att så få transpersoner 
anmäler diskriminering. 

• Transammans lämnade in remissvar på utkastet till revideringen av Socialstyrelsens 
nationella kunskapsstöd “God vård av barn och unga med könsdysfori”, där Transammans 
bland annat starkt vände sig emot att Socialstyrelsen blivit mer restriktiva gällande 
könsbekräftande vård för unga.

• Deltagande på den årliga konferensen för Svensk förening för transpersoners hälsa (SFTH) 
med möjlighet att ställa frågor till och nätverka med personal från hela landet inom den 
könsbekräftande vården. 

• Möte hos Socialstyrelsen med andra transrättsorgansationer den 16 december för att få 
svar på vad som sker med den könsbekräftande vården, särskilt övergången till nationellt 
högspecialiserad vård.

Transammans har även regelbunden kontakt med andra transrättsorganisationer som RFSL, RFSL 
Ungdom, Patientförening för transpersoner och FPES genom möten flera gånger i månaden. 
Detsamma gäller organisationerna RFSU och Amnesty, som arbetar för transpersoners mänskliga 
rättigheter.



Förbundets verksamhet
Den 26 mars 2022 hade Transammans förbundet årsmöte. Ann-Christine Ruuth valdes om till 
förbundsordförande. Övriga som valdes in i förbundsstyrelsen var Stina Thorée, vice ordförande 
(omval), Kristian Ek (omval), Martin Nihlgård (omval), Jens Nobelius (omval), Marina Stuberg, kassör 
(nyval), Emil Lifvergren (omvald). Vid årsmötet valdes Rebecka Winter (sammankallande), Jackie 
Åman-Dahlin och Sofia Belin till valberedning.

2022 blev året då Transammans förbundskansli växte, både till antal medarbetare men också 
gällande synlighet och verksamhet. Förbundskansliet leds av verksamhetschef Tom Summanen 
som ansvarar för förbundets verksamhet och som arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen. 2022 
nådde kansliet 4,5 tjänster, varav tre heltidstjänster var knutna till olika projekt.

Ett enat Transammans

2021 lades grunden för den organisationsstruktur som Transammans har idag. Då bildades 
lokalföreningar och förbundskansliet fick sin första anställda tjänsteperson. Arbetet som inleddes 
2021 med att upprätta administrativa och ekonomiska strukturer för hela Transammans är något 
som har fortsatt under 2022 och kommer att fortsätta under 2023.

Målet med Transammans är att det ska vara en enkel och tydlig organisation, och för att nå dit 
har det krävts ett betydande arbete som fortfarande pågår. 2022 undersökte kansliet vilket stöd 
lokalföreningarna hade behov av. Det visade sig tydligt att det finns behov av stöttning kring 
olika rutiner och verksamhetsfrågor samt att få fler medlemmar att gå från passiva till att aktivt 
engagera sig. Därför har kansliet bland annat fokuserat på att påbörja arbetet med att ta fram 
olika texter, guider och handböcker som stöd till alla förtroendevalda inom Transammans, allt för 
att underlätta de förtroendevaldas ideella engagemang. Detta arbete kommer färdigställas under 
2023. 

En utmaning i arbetet att stötta lokalföreningarna är underfinansiering och därmed resursbrist i 
fråga om personal. Det har inneburit att kansliet blivit tvingade att hårdprioritera vilket stöd som 
kan ges och i vilken utsträckning. Ett mål för 2023 är att undersöka nya former för finansiering för 
att framgent kunna lägga fler resurser på stöd till lokalföreningarna. Ett fortsatt prioriterat arbete 
för 2023 är att ta fram rutiner för lokalföreningarna samt att säkerställa att dessa är kända i hela 
organisationen.

Att det finns öppenhet, transparens och delaktighet mellan förbundet och lokalföreningarna är 
värdefullt och viktigt. 2022 utformades en träffyta för förtroendevalda och förbundsstyrelsen. Det 
var första tillfället alla förtroendevalda i lokalföreningarna och förbundsstyrelsen fick möjlighet att 
träffa varandra. En sådan träff fyller en viktig funktion för informationsdelning men också för att 
byta erfarenheter, bli stärkta av varandra och samtala om Transammans utveckling. Denna typ av 
träffar kommer inrättas på årlig basis med syfte att skapa ökad delaktighet och tillsammans arbeta 
för Transammans utveckling och lyfta angelägna frågor.



Förbundets verksamhet
Förbundsstyrelsen har fortsatt det påbörjade arbetet med att ta riktlinjer och policys med syfte 
att skapa ett enhetligt Transammans. Under året har det antagits en kommunikationsstrategi samt 
en krisplan och rutiner vid psykisk ohälsa och suicidtankar (suicidnärhet, suicidförsök eller suicid). 
Arbetet att ta fram relevanta riktlinjer kommer fortsätta under 2023.

Vi är medvetna att vi fortfarande har mycket arbete kvar att göra innan gemensamma strukturer 
och rutiner är på plats och att det på olika sätt har lett till osäkerhet kring bland annat rutiner. Det 
är också först nu, nästan ett år efter omorganisationen till lokalföreningar, vi kan se vilka strukturer 
och rutiner som fungerar och vilka vi behöver fortsätta arbeta med och utveckla för att vi ska bli 
en stabil organisation där såväl styrdokument som övergripande policys är kända. Det som varit 
försvårande i arbetstakten är att förbundsstyrelsen arbetar ideellt och kansliet är underfinansierat.

Kommunikation

Redan 2021 påbörjade förbundet en genomlysning av Transammans kommunikation. Det stod då 
klart att Transammans behövde utveckla en plan för kommunikation och synlighet. En hörnsten för 
att Transammans ska lyckas nå ut med kärnvärden och budskap samt informera om all verksamhet 
är en kommunikatör. Februari 2022 anställdes en kommunikatör på 50%. Anställningen har för 
Transammans interna och externa kommunikation varit helt avgörande. Med en kommunikatör på 
plats har Transammans lyckats flytta fram sina positioner och genom kommunikatörens arbete kom 
2022 att bli året då Transammans blev ännu mer synliga för såväl medlemmar som omvärlden.

Statestik Facebook gilla markeringar

Statestik Instagram gilla markeringar



Förbundets verksamhet
Redan i slutet av 2021 påbörjades ett arbete med en ny hemsida. Utgångspunkten för arbetet var 
att hemsidan ska vara Transammans nav och ansiktet utåt. Hemsidan skulle vara enkel och grafiskt 
tilltalande och innehålla information om alla delar i vår verksamhet. I maj 2022 lanserades den nya 
hemsidan www.transammans.se.     

Under året har Transammans kommunikatör arbetat intensivt med att öka synligheten genom bland 
annat medlemskampanjer, delningar av Transammans artiklar, uttalanden från förbundsstyrelsen, 
uppmärksammat speciella dagar som t.ex. trans day of remembrance samt producerat en 
julkalender. Vidare har kommunikatör arbetat fram grafiskt material för spridning, stöttat 
lokalföreningarna med texter och utskick, etablerat ett system för intern kommunikation mellan 
förbundet och lokalföreningarna samt ansvarat för medlemsbrevet. 

Starka Tilsammans

Projektet Starka Tillsammans startade 2 maj 2022. Projektet löper över tre år och finansieras av 
Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är att stärka den psykiska hälsan och förebygga suicid 
(självmord) hos personer i åldern 12-25 år som är trans eller som funderar kring sin könsidentitet. 
Projektet har ingen stödverksamhet utan arbetar med kunskapshöjning och informationsspridning. 
Anställda inom projektet är Edward Summanen (projektledare 100%) och Amalia Bartholdson 
(kommunikatör 100%).

Under projektets första månader låg fokus på projektplanering och för personalen att lära känna 
Transammans som organisation. Utöver det har projektet under 2022 bland annat samverkat med 
andra organisationer (exempelvis Mind, Suicide Zero, RFSL, RFSL Ungdom och Uppsala tjej- och 
transjour), bildat en referensgrupp bestående av 14 personer i åldern 11–24 år som kommer att ge 
input på projektets aktiviteter, varit aktiva på sociala medier, arrangerat föreläsningar och tagit 
fram interna rutiner för hur aktiva inom Transammans ska hantera suicidnära situationer.

Projektet har genomfört en enkät riktad till personer i åldern 12–25 år. Enkäten besvarades 
digitalt på både svenska och engelska. Den innehöll frågor om vad som främjar hälsa, tankar om/
erfarenheter av stöd från närstående samt vilka förebilder man har tillgång till. Syftet med enkäten 
var att få fördjupad kunskap om behov hos unga transpersoners/unga osäkra på sin könsidentitet 
samt att säkerställa att andra projektaktiviteter inom Starka Tillsammans når ut brett och känns 
relevanta för unga i Sverige idag. Enkäten spreds i sociala medier, via andra organisationer och 
genom flygblad, och besvarades av 279 personer i åldern 12–25 år. Enkätsvaren spelar en stor roll 
för hela projektet: bland annat kommer citat och resultat att användas i en handbok för närstående 
som projektet ska ta fram. 

Citat från enkäten:

Om att komma ut: 

“jag passerar inte, så när det är främlingar som könar rättar jag dem inte, men jag presenterar mig nästan alltid med pronomen”

Om förebilder: 

”Andra transpersoner. Som visar att det är okej att vara trans och att inte veta till 100% vad man är eller vem man är.”

Om Må bra-faktorer och stöd från närstående:

”Att få höra sitt rätta namn och pronomen är en obeskrivlig befrielse och stödet från närstående betyder allt.”
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Digital Samtalsmottagning

I juni 2022 beviljades Transammans ett 1-årigt projektmedel av Stenbecksstiftelsen för att starta 
upp en nationell digital samtalsmottagning. Syftet med mottagningen är att erbjuda kuratorsstöd 
till transpersoner och de som funderar över sin könsidentitet. Mottagningen kommer ta emot 
personer från hela landet och har varit efterlängtad då vi vet att behovet av en transkompetent 
kurator är stor. 

Under hösten rekryterades en kurator, Emma Edling, som påbörjade sin heltidstjänst den 20 
december. Parallellt med rekryteringsprocessen inleddes förberedelsearbetet inför uppstarten av 
mottagningen. Då tjänsten är ny behövs ett gediget arbete för att säkerställa mottagningens alla 
delar, allt från tidsbokning till rutiner och säkerhet. Arbetet inför uppstarten kommer fortgå under 
början av 2023 och förhoppningen är att samtalsmottagningen kan börja ta emot stödsökande 
under februari månad.

Transkollo

Transammans arrangerar årligen det populära Transkollot tillsammans med RFSL Ungdom och 
finansieras av Socialstyrelsen, Åhlén stiftelsen och Ernst August Bångs minnesstiftelse. Syftet 
med Transkollot är att skapa en mötesplats där barnens självkänsla och psykiska hälsa kan stärkas 
genom att de lär känna andra barn i liknande situation och därmed få ett viktigt sammanhang, 
vilket kan minska känsla av ensamhet och isolering. En del av syftet är att ge barnens medföljande 
närstående ett nätverk för kunskapsutbyte, allt för att de närstående ska kunna stötta sina barn 
och själva få stöd.

I år arrangerades två Transkollon, ett 6-8 maj utanför Linköping och ett 14-16 oktober utanför 
Hallsberg. Transkollot vänder sig till barn upp till 12 år som identifierar sig som trans eller som 
funderar över sin könsidentitet. Till kollot får barnet ta med sig en vuxen närstående. På varje 
Transkollo har 18 barn samt en vuxen per barn deltagit. På Transkollona arbetar 15 stycken 
volontära ledare som själva identifierar sig som unga transpersoner eller som närstående till 
transpersoner.  
 
På Transkollot förekommer en mängd olika aktiviteter. Det blandas klassiska kolloaktiviteter 
som bad, pyssel, lek och disco i storgrupp med samtal om kön och könsidentitet utifrån ett eget 
framtaget samtalsmaterial som utgår från barnens ålder. Barnens medföljande närstående får 
föreläsningar på relevanta teman för att kunna vara stöttande närstående och deltar också i 
mindre samtalsgrupper med andra närstående för att dela erfarenheter. I utvärderingarna skattas 

dessa samtalsgrupper som mycket givande. Många närstående nämner den goda, trygga och 
accepterade stämningen på kollot där de ser sitt barn växa och få vara i majoritet samt ledarnas 
stora engagemang och kompetens. Barnen själva nämner den accepterande stämningen, att träffa 
nya vänner och kunna få vara sig själv utan att bli ifrågasatt som det bästa med kollot. 

Efter kollot har deltagarna själva tagit initiativ till att ses för återträffar vilket visar hur angeläget 
Transkollot är; det bryter ensamheten och skapar ett sammanhang där alla har möjlighet att vara 
sig själva.
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Transammans utbildar och informerar

Under Covid-19 låg Transammans utbildningsverksamhet nere, men 2022 startades den upp på 
nytt. Transammans erbjuder idag utbildningar och föreläsningar till yrkesverksamma över hela 
Sverige. 

Första kvartalet 2022 utvecklade Transammans sina föreläsnings- och utbildningskoncept med 
syfte att erbjuda professionella utbildningar som är attraktiva för presumtiva uppdragsgivare 
och som ökar vårt förtroende samt stärker vårt varumärke. Eftersom transpersoners rättigheter 
är ifrågasatta är det av största vikt att vi som förbund är trovärdiga i våra utbildningar och den 
information som vi delar. Centralt vid utvecklandet av utbildningarna var därför att de ska hålla hög 
kvalitet och vara grundad i aktuell forskning. Utbildningarna är en möjlighet att höja kunskapen 
hos yrkesverksamma och att bemötandet av och förståelsen för transpersoner därigenom kan 
förbättras på lång sikt. 

Utbildningskoncepten som idag erbjuds är en grundläggande utbildning om trans samt 
fördjupande utbildningar riktade till vård och skola. Vi tar även emot konsultuppdrag och kan även 
erbjuda skräddarsydda utbildningar utifrån verksamhetens behov. Samtliga utbildningar ges av 
förbundskansliet som tar emot förfrågningar över hela landet.

Det har ännu inte genomförts specifika insatser för att marknadsföra utbildningskoncepten, 
utan uppdragsgivare har själva hittat till oss och tagit kontaktat via hemsidan. Merparten 
av utbildningsuppdragen har varit förlagda till hösten 2022 och framförallt efterfrågas 
grundutbildningen samt den fördjupande utbildningen inom vård. Totalt genomfördes 20 
utbildningar under 2022. Efter förfrågningar om utbildningar till egenföretagare eller väldigt 
små verksamheter togs det under hösten fram en pilotutbildning, en digital halvdagsutbildning 
för yrkesverksamma. Intresset var stort där 178 personer från 67 verksamheter över hela Sverige 
deltog. Utvärderingarna för samtliga våra genomförda utbildningar visar att över 95% av 
deltagarna kan rekommendera utbildningen till andra. 2023 kommer kansliet fortsätta utveckla 
befintliga utbildningskoncept. 

Vi har också anlitats som konsulter för textgranskning till bl.a. UMO och för ett kapitel om 
urologi i ett läromedel som ges ut av Studentlitteratur samt hållit föreläsningar vid Stock-
holm Pride, RFSL:s stärkande konferens för transpersoner och närstående och andra aktörer i 
civilsamhället.

Citat om utbildningen:

“Förmedlingen av kunskapen gjorde det lätt att lyssna och ta 
till sig. Jag fick en bra ingång och grund i frågorna utifrån ett 
helhetsperspektiv.”

“Föreläsaren hade koll på målgruppen och det var mycket bra saker 
som togs upp, relevant och viktig info.”

“Hela föreläsningen var mycket bra uppbyggd, det var mycket 
informativt utan att kännas som korvstoppning.”

“Utbildningen gav en god grund att stå på. Jag upplevde att man fick 
kunskap om de viktigaste bitarna kring transpersoner, både vårdpro-
cess, aktuella rapporter om psykisk och fysisk hälsa samt hur man bör 
agera när man träffar en transperson. Jag som lärare fick också tips 
på hur jag kunde fördjupa mig kring hur jag kan arbeta i skolan.”
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Ekonomi

Under de senaste åren har Transammans fått organisationsbidrag från MUCF, som är vår enda 
bidragsgivare. Att vi endast har en bidragsgivare för den ordinarie verksamheten gör ekonomin 
sårbar. För att minska sårbarheten behöver Transammans fortsätta undersöka möjligheterna att 
öka sina intäkter och bredda finansieringen.

Organisationsbidraget från MUCF är fundamentet i Transammans ekonomi som möjliggör att 
verksamhet kan utföras på nationell och lokal nivå samt att driva förvaltningen av förbundet. 2022 
fick Transammans 1 093 288 kronor i bidrag från MUCF.

Transammans fria medel består idag av medlemsintäkter, gåvor och utbildningar. 2022 
resulterade i 133.711 kr  i medlemsintäkter, 86.679 kr  i gåvor, 199.000 kr i utbildningar samt 
6.050 kr i konsultuppdrag.  Totalt ökade Transammans fria medel inom samtliga poster i 
jämförelse med 2021, vilket är mycket glädjande. En delförklaring till ökningen är utvecklingen av 
utbildningsverksamheten, upphörandet av Covid-19 restriktionerna, ökad synlighet som lett till fler 
medlemmar samt två stycken medlemskampanjer. Trots att de fria medlen inbringade mer 2022 än 
2021 behövs en plan med tydliga mål för att säkerställa tillväxten på lång sikt. 

Februari 2022 beviljades Transammans projektmedel för projektet “Starka tillsammans” från 
Allmänna Arvsfonden. Projektet är 3-årigt och kommer pågå under perioden maj 2022 till och 
med sista april 2025. Projektet tilldelades 5 472 878 kronor och bär sina egna kostnader, vilket 
inkluderar löner för två stycken heltidsanställda, lokal, programvaror etc.

Under våren 2022 ansökte Transammans om medel från Stenbecks Stiftelse för att starta upp en 
nationell digital samtalsmottagning. I juni beviljades projektet “Samtalsmottagning” finansiering 
för 1 år med start i december 2022 och tilldelades 910 000 kronor. Samtalsmottagningen bär sina 
egna kostnader som lönekostnader för en heltidsanställd, lokal, programvaror etc.

Förbundsstyrelsen beslutade att genomföra två stycken medlemskampanjer, en under Stockholm 
Pride och en under november månad. Kampanjen under Stockholm Pride innebar ett nedsatt 
pris för ungdom till 30 kr och vuxen till 70 kr. Kampanjen genomfördes under fyra dagar och 
resulterade i 203 nya medlemmar, varav 95 stycken ungdomar/pensionärer/arbetssökande/
studerande och 108 stycken vuxna. Kampanjen under november riktade sig till studenter/
pensionärer/arbetssökande/sjukskrivna som kunde teckna ett medlemskap för 30 kr, något som 
genererade 130 nya medlemmar.

Under året undersöktes hur Transammans kan öka sina fria medel, men också vilka finansiärer och 
bidragsgivare som är möjliga att söka medel från. Utifrån kartläggningen kommer en plan med 
tydliga mål för att säkerställa Transammans finansiering på lång sikt, att upprättas i början av 2023. 
Det är av yttersta vikt att Transammans fortsätta stärka finansieringen under 2023.



  
Ekonomisk berättelse

2022



Sammanfattning

Sammanfattningsvis var budgeten i balans under 2022. Det blev också ett positivt år gällande 
Transammans fria medel. Därutöver fick Transammans två stycken projekt under 2022.

  Fria medel
Budgeten för medlemsintäkter sattes till 130 000 kr. Uppskattningen utgick från 2021 års 
medlemsintäkter på drygt 75 000 kr och totalt 959 bidragsgrundande medlemmar. För 
kalenderåret 2022 hade Transammans totalt 2098 stycken medlemmar, varav 1721 stycken 
medlemmar är bidragsgrundande när vi söker bidrag från MUCF. Medlemsintäkterna uppgick till 
133.721 kr. Majoriteten av de som blir medlemmar i Transammans tecknar ett medlemskap för vuxna. 
Det kostade år 2022 100 kr per kalenderår.

Under året har förbundsstyrelsen beslutat om två stycken medlemskampanjer. Båda kampanjerna 
syftar till att alla oavsett ekonomiska medel ska ha råd att vara medlem i Transammans. Den första 
kampanjen skedde under Stockholm Pride och innebar nedsatt pris för ungdom till 30 kr och vuxen 
till 70 kr (ordinarie pris är 50 respektive 100 kronor). Kampanjen genomfördes under fyra dagar och 
resulterade i 203 nya medlemmar, varav 95 stycken ungdomar och 108 stycken vuxna. Kampanjen 
under november riktade sig till studenter/pensionärer/arbetssökande/sjukskrivna som kunde 
teckna ett medlemskap för 30 kr, något som genererade 130 nya medlemmar.

2022 återupptog Transammans sin utbildningsverksamhet och med det innehar Transammans idag 
F-skattsedel för försäljningen av utbildningstjänster. Utbildningsverksamheten var budgeterad till 
60 000 kr och inbringade 199.000 kronor. Nytt för 2022 är att Transammans numera kan anlitas 
som konsulter för t.ex. textgranskning. Konsulttjänsten resulterade i 6.050 kronor.

Transammans får varje år in donationer och gåvor. Budgeten för 2022 sattes till 80 000 kr och 
uppgick till 86.679 kronor. 

  Bidrag

2022 hade Transammans 1 093 288 kr i organisationsbidrag från MUCF, som är den största och 
enda bidragsgivaren.



Projektfinansiering

Februari 2022 beviljades Transammans projektmedel för projektet “Starka tillsammans” från 
Allmänna Arvsfonden. Projektet är 3-årigt och kommer pågå under perioden maj 2022 till och 
med sista april 2025. Projektet tilldelades 5 472 878 kronor och bär sina egna kostnader, vilket 
inkluderar löner för två stycken heltidsanställda, lokal, programvaror etc.

Under våren 2022 ansökte Transammans om medel från Stenbecks Stiftelse för att starta upp en 
nationell digital samtalsmottagning. I juni beviljades projektet “Samtalsmottagning” finansiering 
för 1 år med start i december 2022 och tilldelades 910 000 kronor. Samtalsmottagningen bär sina 
egna kostnader som lönekostnader för en heltidsanställd, lokal, programvaror etc.

  Löner

2022 har Transammans förbundskansli haft 1,5 personer anställda. Verksamhetschef på 100% och 
kommunikatör på 50%. De totala lönekostnaderna uppgick till 857.747 kr.
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i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
Transammans förbundet för transpersoner och närstående, har sitt säte i Västerås men är ett nationellt
förbund som vänder sig till transpersoner och närstående över hela Sverige. Vi arbetar med stöd,
gemenskap, utbildning och påverkansarbete. Gemensamt har vi stor erfarenhet om frågor kring trans och
att vara närstående. 
 
Föreningen har sitt säte i Västerås.
 
Främjande av ändamålet
Transammans arbetar för transpersoner och närstående för transpersoners rättigheter och för att förbättra
transpersoners livsvillkor. Detta görs genom att stödja, påverka och utbilda. Under året har Transammans
bedrivit stödjande verksamhet, som sociala mötesplatser och andra aktiviteter, på nationell och lokal
nivå. Transammans har också utbildat yrkesverksamma i transkunskap, spridit information om
transpersoner på olika arenor och via digitala kanaler samt deltagit i bl.a. panelsamtal och seminarier.
Transammans driver påverkansarbete genom samverkan med myndigheter och andra aktörer, skriver
remissvar och för debatt samt samtal med beslutsfattare. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2022 fick Transammans fem stycken lokalföreningar och under året har Transammans arbetat för att
upprätta strukturer och arbetssätt samt verksamhet för lokalföreningarna. Vidare har
utbildningsverksamheten startat upp igen efter Covid-19. Under året har Transammans fått två stycken
projekt. Starka tillsammans som är ett Arvsfondsprojekt för att främja psykisk hälsa samt en
Samtalsmottagning som finansieras av Stenbecks stiftelsen där transpersoner över hela landet kan vända
sig för samtalsstöd. 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2022 2021 2020   
Nettoomsättning 2 851 1 200 854   
Resultat efter finansiella poster 310 1 102   
Soliditet (%) 18 34 44   
      

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2022-01-01

-2022-12-31
2021-01-01

-2021-12-31  
 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Föreningens intäkter      
Bidrag  2 421 699  1 072 534  
Medlemsintäkter  133 711  75 255  
Gåvor  86 679  0  
Nettoomsättning  208 638  52 201  
Summa föreningens intäkter  2 850 727  1 199 990  
      
Föreningens kostnader      
Material och köpta tjänster  0  -104 200  
Övriga externa kostnader  -752 204  -568 292  
Personalkostnader 2 -1 788 107  -526 859  
Summa föreningens kostnader  -2 540 311  -1 199 351  
Rörelseresultat  310 416  639  
      
Finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  -642  -638  
Summa finansiella poster  -642  -638  
Resultat efter finansiella poster  309 774  1  
      
Resultat före skatt  309 774  1  
      
Årets resultat  309 775  0  
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Balansräkning Not 2022-12-31 2021-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  49 713  0  
Övriga fordringar  12 319  0  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  26 625  12 414  
Summa kortfristiga fordringar  88 657  12 414  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  2 783 754  562 855  
Summa kassa och bank  2 783 754  562 855  
Summa omsättningstillgångar  2 872 411  575 269  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  2 872 411  575 269  
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Balansräkning Not 2022-12-31 2021-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid räkenskapsårets början  194 450  194 450  
Årets resultat  309 775  0  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  504 225  194 450  
      
Kortfristiga skulder      
Mottagna ej använda bidrag  1 970 339  0  
Leverantörsskulder  30 589  26 705  
Övriga skulder  100 874  19 425  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  266 384  334 689  
Summa kortfristiga skulder  2 368 186  380 819  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 872 411  575 269  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
 
Not 2 Medelantalet anställda
 2022 2021  
    
Medelantalet anställda 5 1  
    

 
 
 
 
 
  
Ann-Christine  Ruuth Stina Thorée
Förbundsordförande Vice förbundsordförande
  
  
  
Kristian Ek Marina Stuberg
Ledamot Förbundskassör
  
  
  
Martin Nihlgård Jens Nobelius
Ledamot Ledamot
  
  
  
Emil Lifvergren  
Ledamot  
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 
 
Grant Thornton Sweden AB 
 
 
 
Caroline Swartström  
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Transammans - Förbundet för Transpersoner och Närstående 

Org.nr. 802498 - 3085 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Transammans - 

Förbundet för Transpersoner och Närstående för år 2022. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Transammans - Förbundet för Transpersoner 

och Närståendes finansiella ställning per den 31 december 2022 

och av dess finansiella resultat för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden  

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 

standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 

oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 

upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 

kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 

bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 

Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 

påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 

tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 

verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 

och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 

uttalanden.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 

för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 

Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 

som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 

på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 

information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 

den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 

redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 

inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 

förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 

finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 

om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 

årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 

som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 

framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 

längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 

måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 

revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 

kontrollen som vi identifierat. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 

författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 

revision av styrelsens förvaltning för Transammans - Förbundet för 

Transpersoner och Närstående för år 2022. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 

i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 

stadgarna. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 

med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 

att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 

vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 

väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 

förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

 

Västerås, enligt datum som framgår av elektronisk signering. 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

 

 

Caroline Swartström 

Auktoriserad revisor 
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Valberedningens rapport

Valberedningen har under året kunnat tänka till och planera upp sitt arbete mer
ordentligt. Sen förra årsmötet så har valberedningen bestående av Jackie
Åman-Dahlin, Sofia Belin och Rebecka Winter jobbat hårt med att hitta, intervjua och
utvärdera kandidater till styrelsen. Totalt så har 17 intervjuer hållits i och vi har stämt
av med alla styrelsemedlemmar och verksamhetsansvarig på kansliet Tom
Summanen för att se att alla åsikter och perspektiv kommer till ytan.

För nomineringar så har främst vårt öppna nomineringsformulär som öppnade den
10:e januari och stängde den 24:e februari varit till stor hjälp då vi haft med det i flera
utskick och inlägg på sociala medier. De erfarenheter vi inte kunde få in via öppna
nomineringar har vi headhuntat efter med goda resultat.

Transammans har haft sina utmaningar genom åren, men vi har kommit långt och vi
är redo för att gå längre. Efter flera årsmöten på kort varsel med svårigheter att hitta
lämpliga ledamöter så har valberedningen nu haft mer tid och stöd för sitt arbete.
Detta har vi nyttjat för att hitta en styrelse med rätt personligheter och kompetenser
för att se till att Transammans kan fortsätta växa till den organisation vi vill att den
blir. Under året så har vi utvärderat behoven för styrelsen och förbundet. Vi har sett
att vi nu är i ett sådant skede att vi har fått förbundet väl stabilt med välrustat kansli
och resurser att nyttja. Den styrelse som vi sett behövs är en styrelse som nu kan
använda dessa resurser på bästa sätt och våga visionera om Transammans. Vilka
åsikter vi ska ha, hur vi ska påverka och hur vi ska hjälpa och ta hand om varandra.
Vi kan med dessa ändamål i åtanke presentera ett starkt förslag för Transammans
framtid.

I år så ligger även en proposition på bordet om att endast ha en auktoriserad revisor
och sedan 2 revisorsersättare. Om propositionen går igenom så kommer vi istället
att ändra vårt förslag så att vi föreslår vårt förslag på revisor som revisorsersättare
istället.



Ordförande

Ann-Christine Ruuth (Hon/henne)
Omval

70 år

Veberöd

Transperson
Ann-Christine har nu lett förbundet i flera år och har ett fortsatt högt förtroende.
Med sin karisma och ledarerfarenhet som tidigare kyrkoherde så leder och lugnar
Ann-Christine både förtroendevalda och medlemmar när tider är svåra.
Hennes vision är att Transammans ska vara en organisation som alla transpersoner
och närstående kan vända sig till för stöd och som myndigheter och medier med
självklarhet vänder sig till i transfrågor och vara en klar och tydlig röst när trans
debatteras.
Att ha jobbat så länge i kyrkan och som föreläsare gör att hon snabbt kan formulera
sig och svara på tuffa frågor och har en bra förståelse för de problem transpersoner
står inför i dagens samhälle. Ann-Christine har sett Transammans genom svåra tider
och har sett förbundet blomma till vad det är idag. Vi ser därför att Ann-Christines
ledarskap är väl välkomnat ytterligare ett år.

Vice ordförande

Signe Krantz (Hon/Henne)
Nyval

29 år

Stockholm

Transperson
Signe Krantz är en person som är svår att inte komma överens med.
Med ett lugnt, diplomatiskt och genomtänkt förhållningssätt så kan hon skarpt
formulera och övertyga. Hennes erfarenhet inom civilsamhället är mycket god, både
genom idéelt arbete, yrkesmässigt och genom en kandidatexamen i statsvetenskap.
Genom sitt arbete som verksamhetsutvecklare hos LSU och tidigare idéela uppdrag
så som ordförande för Sverok Stockholm-Gotland och Ledamot i RFSL ungdom så



har Signe jobbat med många organisationstyper och har jobbat med saker så som
påverkansarbete, opinionsbildning och hållbart engagemang.
Signe skulle vara ett fantastiskt tillskott till styrelsen som vice ordförande då hon
besitter en tydlig och genomtänkt vision och den erfarenhet och kunskap som krävs
för att med omtanke och smarta strategier kunna ta oss igenom de tuffa tider vi
befinner oss i.

Kassör

Marina Stuberg (Hon/henne)
Omval

42 år

Brunflo

Närstående
Marina är förälder till ett ungt transbarn och bor i en liten ort uppe i norrland och ser
därför det viktiga behovet Transammans och dess mötesplatser spelar i deras liv,
både lokalt och nationellt. Inom civilsamhället så har hon varit engagerad i ungas
idrott och varit i styrelsen för en kattförening! Hon har senaste året suttit som kassör
för Transammans och har högt förtroende i sin roll som kassör. Med sitt yrke som
ekonom, hennes strukturerade arbetssätt och sin erfarenhet i ekonomiska föreningar
så är Marina ett självklart val som kassör.

Ledamöter

Lena Ingelstam (Hon/henne)

Nyval

58 år

Stockholm

Närstående
Lena Ingelstam har en lång erfarenhet inom civilsamhället och svensk
biståndspolitik. Som biståndstjänsteman, generalsekreterare för Diakonia och
ansvarig för internationell verksamhet inom Rädda Barnen så har hon jobbat mycket
med många olika civilsamhällesorganisationer världen över men även i Sverige där
hon har drivit påverkansarbete gentemot politiker och andra makthavare kring
mänskliga rättigheter. Som mamma till ett ickebinärt barn och svärmor till ett annat,
så ser Lena hur Transammans fyller en viktig roll med att vara en hemmahörighet för



transpersoner och närstående men även kunna driva viktigt påverkansarbete som
gör skillnad i transpersoners liv.

Mara Evan (Alla pronomen)
Nyval

66 år

Stockholm

Transperson
Mara Evan är ursprungligen från USA där hon först började komma in på den bana
med att organisera människor. I den amerikanska södern så var hon med och drev
en koalition kring sjukvårdsreformer där i nästan 10 år. Påverkansarbetet inneburit
allt från dörrknackning, forskningsunderlag och debatter med politiker. Hennes
kunskaper och erfarenhet har sen dess utökats med över 35 års erfarenhet inom
civilsamhällesorganisationer som jobbat med saker som att göra röstning mer
tillgängligt, lagstiftningsfrågor för fackföreningar, insamlingsverksamhet och ledamot i
kommunfullmäktige. I arbetslivet så är hon utbildad docent i sociologi och jobbar
numera som forskare.
Med sin erfarenhet i folkrörelse, påverkansfrågor och forskning så för Mara med sig
ett unikt perspektiv på hur Transammans kan bedriva komplexa frågor.

Martin Nihlgård (Han/honom)
Omval

52 år

Lund

Närstående
Martin besitter en särskild finess när det kommer till civilsamhället och allas lika
rättigheter. Han är en väldigt sympatiskt människa som är van vid att se olika behov
och se hur den lilla personen passar in i helheten. Martin är förälder till ett transbarn
och började därför bli aktiv inom Transammans. Han har som ledamot tillfört enormt
mycket till styrelsen med sin erfarenhet både idéelt och yrkesmässigt.
Som generalsekreterare på IM, Individuell Människohjälp , så har Martin bra med
kontakter och kan enkelt se hur alla kugghjul skapar något större.
Vi rekommenderar därför Marting starkt till omval.



Stina Thorée (Hon/henne)
Nyval

44 år

Linköping

Närstående
Stina Thorée har de senaste åren varit Transammans vice ordförande. Stina har varit
aktivt inom många idéella sammanhang såsom kontaktperson för Transammans
Östergötland, scoutledare och fotbollsledare. Hon har genom sitt arbete i
Transammans styrelse samlat ihop information och kunskap om transfrågor, att Stina
dessutom är förälder till en transbarn gör hennes engagemang inte mindre.

Stina har informat valberedning om att om hon inte vill kandidera om till vice
ordförande posten på grund av två anledningar. Stina ser själv att helst en
transperson ska vara vice ordförande, därtill anser Stina att tiden inte räcker till.
Stina har fortsatt intresse och engagemang för att vara med i styrelsen, samt ett stort
förtroende bland de andra styrelsemedlemmarna. Transammans valberedning anser
att Stina Thorée är utmärkt val till styrelsen på en ny post dels eftersom hon har bra
erfarenhet kring styrelsearbete och för hennes engagemang till att få Transammans
att nå ut i landsbygden och ungdomar.

Yolanda Aurora Bohm Ramirez (Hin/hon/hen)
Nyval

35 år

Stockholm

Transperson
Yolanda är ett välkänt ansikte för många. Med erfarenhet med allt från politik och
poesi så har hen gjort sig välkänd runt om i landet. Yolanda är en flitig debattör har
länge jobbat med transfrågor, både som aktivist och som vice ordförande för RFSL
ungdom för att nämna några. I grupp så är hen duktig på att alla håller god stämning
och leda där det behövs.
Hen ser de unika möjligheterna Transammans har som ett förbund för
Transpersoner och närstående och hur det kan engagera brett på ett sätt som andra
organisationer inte har möjlighet till. Med hela sin personlighet och erfarenhet så
kommer Yolanda vara ett väl behövt tillskott till gruppen och organisationen i sin
helhet.



Suppleanter

Alexander Sandhu (Han/honom)
Nyval

33 år

Växjö

Transperson
Alexander har en kandidatexamen i biblioteks och informationsvetenskap vilket ger
honom kunskap att granska och hantera vetenskaplig litteratur samt hantera olika
medier. Alexander är relativt oerfaren när det kommer till föreningsarbete och
kandiderar som suppleant för att få möjlighet att kombinera sina färdigheter med sitt
engagemang och intresse för transpersoners villkor samtidigt som han får en
möjlighet att lära sig mer om styrelsearbete. Vi tror att Alexander blir en bra
suppleant och att hans kompetens och engagemang utgör en bra grund för att han
ska kunna utveckla nya förmågor inom styrelsearbete.

Jenny Svensson (Hon/henne)
Nyval

36 år

Kärna

Närstående
Jenny är en organisatoriskt lagd person med många idéer och funderingar.
Med en familj som organiserade sig i hbtq rörelsen, en lesbisk syster och ett barn
som är trans så har hbtq engagemanget varit en naturlig del av Jennys liv länge.
Hon beskriver sig själv som en föreningsmänniska och har varit aktiv i lite allt möjligt
såsom sin lokala kör, scouterna och en LAN-förening. Det hon gillar med
Transammans är hur varmt och inkluderande det är och hur det jobbar med barn och
familjer. Med både erfarenhet och struktur så tror vi att Jenny kommer bli en utmärkt
suppleant.

Lucy Jonsson (Hon/hen)
Nyval

32 år

Stockholm



Transperson
Lucy för med sig många bra perspektiv kring frågor stora och små.
Med erfarenhet som ledamot i RFSL ungdom, Unga med synnedsättning och Sverok
så har hon en bred erfarenhet i civilsamhället och ser många av kugghjulen som får
det att ticka.
Hon ser vikten av Transammans som en bra gemenskap för transpersoner och
närstående och vill gärna värna om det.
Lucy för med sig en bra kännedom om många områden och därför tror vi att hon blir
en utmärkt suppleant för styrelsen.

Valberedning

Jackie Åman-Dahlin ( Hon/ Henne / Hen)
Omval

31 år

Stockholm

Transperson
Jackie Åman-Dahlin har sedan 2021 varit en del av Transammans valberedning.
Hennes styrka är att hantera en stor mängd information, samt att hon är noggrann
och strukturerad. Jackie har utbildning inom arkivvetenskap där dessa egenskaper
kommer väl till rätta. Tidigare ideella uppdrag har varit som skribent på svenskafans
2014-2016 under Trapani Calcio lagsida. Hon gillar att vara kreativ och har flera
youtubekanaler.

Hen har senaste åren engagerat sig alltmer i transfrågor dels genom att bli medlem i
Transammans och att engagera sig i Transammans valberedning. Hen har under
åren lärt sig hur valberedningens arbete fungerar och hur organisationen fungerar.
Jackie ser positivt på framtiden för Transammans och den riktning vi är på väg i.
Jackie är utmärkt val vid sidan av sammankallade då Jackie samlat på sig den
erfarenhet som behövs i valberedningen för att lotsa in nya personer.

Julia Hagerberg (Hon/Henne)
Nyval

24 år

Malmö



Transperson
Julia Hagerberg är en riktig föreningsmänniska. Hon har varit med och stöttat

lokalföreningen Transammans Syd men har haft en mest framträdande roll i

E-sportföreningen Malmö E-sport. Hon är väl aktiv i många lokala grupper för

transpersoner i Malmö och håller ett bra kontaktnät med personer där.

Julias erfarenhet att organisera event inom E-sport har gett henne god kunskap om
organisering generellt samt hur organisationer fungerar. Julia brinner för transfrågor,
och hon ser gärna att Transammans är fortsatt och ännu mer aktiva i den offentliga
debatten på både sociala medier och i debatter. Julia har ett starkt kontaktnät och
ser väl hur olika personers erfarenheter är en styrka. Därför tror vi att Julia blir ett
utmärkt tillskott till valberedningen.

Rebecka Winter (Hon/henne)
Omval

23 år

Stockholm

Transperson
Rebecka Winter har sedan 2021 suttit som sammankallande för Transammans
valberedning. Hennes erfarenhet inom civilsamhället är god då hon även suttit som
ledamot i QueerNördarna, valberedning för Sverok och nu förbundsstyrelseledamot
inom Sverok. Hennes största styrka är att snabbt kunna läsa in mycket information
om en organisation och komma på lösningar. Som systemutvecklare för IT lösningar
så har hon jobbat med att ta in och analysera hur organisationer arbetar i snart 8 år.
Rebecka har sett hur förbundet har utvecklats de senaste åren och ser därför väl de
utmaningar styrelsen står inför och hur de kan stöttas upp på bästa sätt för att kunna
utföra sitt viktiga arbete. Därför blir Rebecka utmärkt till att fortsätta se och utvärdera
de utmaningar framtida styrelser kommer stå inför.

Silvia Persson (Hon/henne)
Nyval

56 år

Göteborg

Närstående



Silvia är en social och utgående person som inte har svårt att bygga nya kontakter.
Hon brinner för barn och unga och har suttit i styrelsen för två idrottsföreningar och
varit aktiv i FaCO. Med en son som är transperson så var ju därför så klart
Transammans även ett klart val att organisera sig i. Under sina omgångar i
Transammans väst så har hon haft flera roller och nu senast som ordförande för
Transammans väst. Med sitt brinnande engagemang, erfarenhet inom Transammans
och sin sociala förmåga så blir Silvia ett tydligt val till valberedningen.

Vide Bergenholtz (Hen)
Nyval

31 år

Stockholm

Transperson
Vide är en väl rutinerad föreningsmänniska som har suttit på många poster både
stora och små. Många av hens uppdrag har rört trans och hbtqi+ frågor såsom för
RFSL Ungdom, Sveriges Förenade HBTQIA+-studenter och Patientföreningen för
transpersoner. Hen ser svårigheterna med att hitta ideellt engagerade men med sina
många uppdrag har hen samlat på sig ett brett kontaktnät att nyttja till uppdraget.
Vide ser hur Transammans är en viktig mötesplats för att hitta stöd och råd samt
bedriva påverkansarbete. Vi föreslår därför Vide Bergenholtz som ett starkt tillskott
till valberedningen.

Revisor

Jessica Johansson
Nyval

40 år

Stockholm

Allierad
Jessica är utbildad civilekonom med erfarenhet av att jobba på en revisionsbyrå och
jobbar just nu som redovisningsansvarig. Jessica har ingen direkt erfarenhet av
engagemang i civilsamhället men brinner för alla människors lika värde och hjälper
därför gärna till. Med sin utbildning och erfarenhet ser vi att Jessica är mycket
kvalificerad som revisor och därför kommer passa utmärkt på rollen.



Revisorsersättare

Alex Fridunger (hen/den)
Omval

42 år

Stockholm

Transperson
Alex har suttit som revisorsersättare för Transammans sen 2021 och kandiderar
gärna om för att kunna vara till hjälp om det behövs. Alex har erfarenhet med
transfrågor från att ha varit med och startat transfest Stockholm och varit ordförande
för RFSL ungdom.



konto Budget 2023
INTÄKTER

medlemsintäkter från föregående 220 000
ÅRSBIDRAG

3110 MUCF 1 093 032
MEDLEMSAVGIFTER

3500 Medlemsintäkter 130 000
ÖVRIGA INTÄKTER

3910 Föreläsningar 158 000
3993 Donationer och gåvor 70 000

Intäkt för redovisning projekt 40 000
SUMMA INTÄKTER 1 711 032

KOSTNADER
LOKALKOSTNADER

5010 Lokalhyra -122 400
FÖRBRUKNINGSVAROR

4210 Fika och mat -5 000
5410 Förbrukningsinventarier (dator, möbler) -10 000
5460 Förbrukningsmaterial (kontorsmaterial) -5 000

PROGRAMVAROR
programvaror -75 800
REDOVISNING OCH REVISION

6420 Ersättning till revisor -112 500
6530 Redovisningstjänster -278 750

FÖRBUNDSSTYRELSEN
5831 Kost och logi i Sverige -9 000
6430 Övrig reseersättn för förtr.vald -27 000

ÖVRIGA KOSTNADER
5800 Resekostnader -15 000
5900 PR och reklam -58 600
6212 Mobiltelefon -10 800
6250 Postbefodran -2 000
6550 Konsultarvode -50 000
6570 Bankkostnader -5 000



PERSONALKOSTNADER
7010 Löner, soc.avgifter och försäkringar -850 000

7621 friskvård -12 000
LOKALFÖRENINGAR

MITT -10 000
NORR -10 000
SYD -10 000
VÄST -10 000
ÖST -10 000

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 698 850

RESULTAT 12 182



Verksamhetsplan 2023

A. Samhällsförändring

A1 Opinionsbildning och påverkansarbete inom det prioriterade målområdet
hälso- och sjukvård genom

● samverkan och att föra dialog med könsdysforimottagningarna.
● att nätverka med SFTH (Svensk förening för transpersoners hälsa).
● att höja kunskapen internt inom Transammans förbundsstyrelse och

förtroendevalda på lokal nivå.

A2 Samverkan med aktörer som berör Transammans arbete genom
● att inventera befintliga nätverk.
● att inleda samverkan med fler relevanta nätverk.

A3 Bedriver kunskapshöjande insatser genom
● att vidareutveckla Transammans utbildningskoncept.
● synlighet på olika arenor.
● informationsspridning i olika kanaler.

B. Medlemsrörelse

B1 Medlemmarnas engagemang i Transammans ökar och går från att vara
passivt till att bli aktivt genom

● Inventering hur en kan vara aktiv inom Transammans.
● kartläggning hur medlemmar och ännu inte medlemmar uppfattar

Transammans utifrån att engagera sig och vara aktiv.
● kampanjer om hur en kan aktivera sig inom Transammans och hur

engagemang kan ta sig uttryck.
● framtagande av stödtexter till hela organisationen om vikten att vara medlem.
● vidareutveckling av informationsspridning till medlemmar genom bl.a.

medlemsbrevet.
● inventering av närståendeperspektivet samt att det synliggörs i olika

sammanhang.

B2 Medlemsantalet fortsätter att öka genom
● framtagande av rutiner för medlemsvård och medlemsvärvning för hela

organisationen.
● att inventera mervärdet av medlemskapet samt synliggöra det genom

utåtriktade insatser.



● att säkerställa och inventera Transammans inkludering utifrån
Åsiktsprogrammet genom normkritisk granskning av organisationens
kommunikation.

B3 Sociala mötesplatser bibehålls och fortsätter växa genom
● inventering av befintliga aktiviteter/sociala mötesplatser samt kartläggning av

önskvärda.

C. Organisation

C1 Transammans har starka och välfungerande lokalföreningar genom
● kompetenshöjande insatser till förtroendevalda i lokalföreningarna om

föreningskunskap samt styrelseuppdraget.
● framtagande av handbok med stöd och rutiner för förtroendevalda och

volontärer.
● tydliggörande och förankring av förbundsstyrelsens, kansliets och

lokalföreningarnas respektive uppdrag.
● tydliggörande av kansliets stöd till lokalföreningarna.
● Kansliet kan vid behov medverka vid lokalföreningarnas styrelse- eller

arbetsmöten.
● framtagande av rutiner för överlämning av förtroendeuppdrag.
● framtagande av stöddokument till de lokala valberedningarna om uppdragets

innehåll.
● att stärka upp det interna informations- och kunskapsutbytet genom digitala

möten där förbundsstyrelsen, lokalföreningsstyrelserna och förbundskansliet
deltar.

C2 Bredda samt öka finansieringen och därmed uppnå stabil och säker
ekonomi genom

● att upprätta en 3-årsplan (2023-2025) för möjlig extern finansiering.
● att upprätta en 3-årsplan (2023-2025) för tillväxt av fria medel.
● att undersöka möjligheter att ingå sponsringssamarbeten.

C3 Fortsatt utveckling av organisationens förvaltning genom
● framtagande av rutiner för dokumentation.
● framtagande av plan för uppföljning och utvärdering av verksamheten.
● att söka medel för projekt.
● fortsatt framtagande av rutiner och policys samt styrdokument.



Skapare av dokument: Tom Summanen
Aktivt: nej
Antagningsdatum: XXXX-XX-XX
Antagningsreferens: möte X
Föregående: https://drive.google.com/drive/search?q=stadgar
Ersattes: XXXX-XX-XX
Ersättningsreferens: möte X

Ersattes av:

Proposition stadgeändringar
av Förbundsstyrelsen

Under 2021 genomgick Transammans en organisationsförändring där vi gått
till lokalföreningar som ersatte de tidigare lokalgrupperna. Det ledde till att
stadgarna uppdaterades för att reflektera Transammans som förbund. De nya
stadgarna antogs vid årsmötet 2022.

Vid en granskning av stadgarna har det uppdagats två oklarheter som vi
behöver förtydliga.

En fullständig sammanställning av alla ändringar presenteras på nästa sida.

Därför yrkar förbundsstyrelsen att:

– anta de nya stadgarna så som de presenteras på sidan 3 och framåt.



Skapare av dokument: Tom Summanen
Aktivt: nej
Antagningsdatum: XXXX-XX-XX
Antagningsreferens: möte X
Föregående: https://drive.google.com/drive/search?q=stadgar
Ersattes: XXXX-XX-XX
Ersättningsreferens: möte X

Ersattes av:

Sammanställning av ändringar
Följande ändringar görs i stadgarna. Jämför med nuvarande antagna stadgar
som ligger med som bilaga efter dokumentet “Proposition 2 stadgeändringar”.

Förändringar

§3.4 Skrivelsen “Medlem som vägrat ställa sig inte följer dessa stadgar till
efterrättelse” ändras till “Medlem som inte ställer sig bakom eller följer”

§5.4 “att” styrks i Skrivelsen “Lokalföreningens medlemmar att ansluts till
annan lokalförening.”



Skapare av dokument: Tom Summanen
Aktivt: nej
Antagningsdatum: XXXX-XX-XX
Antagningsreferens: möte X
Föregående: https://drive.google.com/drive/search?q=stadgar
Ersattes: XXXX-XX-XX
Ersättningsreferens: möte X

Ersattes av:

Proposition 2 stadgeändringar
av Förbundsstyrelsen

Under 2021 genomgick Transammans en organisationsförändring där vi gått
till lokalföreningar som ersatte de tidigare lokalgrupperna. Det ledde till att
stadgarna uppdaterades för att reflektera Transammans som förbund. De nya
stadgarna antogs vid årsmötet 2022.

Vid en granskning av stadgarna har det uppdagats ytterligare två oklarheter
som behövs ändras/läggas till.

En fullständig sammanställning av alla ändringar presenteras på nästa sida.

Därför yrkar förbundsstyrelsen att:

– anta de nya stadgarna så som de presenteras på sidan 3 och framåt.



Skapare av dokument: Tom Summanen
Aktivt: nej
Antagningsdatum: XXXX-XX-XX
Antagningsreferens: möte X
Föregående: https://drive.google.com/drive/search?q=stadgar
Ersattes: XXXX-XX-XX
Ersättningsreferens: möte X

Ersattes av:

Sammanställning av ändringar
Följande ändringar görs i stadgarna. Jämför med nuvarande antagna stadgar
som ligger med som bilaga.

Förändringar

§9.1 Skrivelsen “För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning
tillsätter ordinarie årsmöte minst två revisorer och minst en ersättare för
denna” ändras till “För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning
tillsätter ordinarie årsmöte minst två revisorer och minst två ersättare. Om
auktoriserad revisor anlitas krävs endast en (1).”

§9.2 I Skrivelsen “Revisorer skall till ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse
grundad på granskning av förbundsstyrelsens protokoll samt förbundets
räkenskaper.” läggs följande mening till “Revisionsberättelsen ska innehålla
förslag till årsmötet om föreningens avgående styrelse ska beviljas
ansvarsfrihet eller inte. Revisorerna ska även yttra sig över styrelsens förslag
till hantering av resultat- och balansräkning.”



Skapare av dokument: Tom Summanen
Aktivt: nej
Antagningsdatum: XXXX-XX-XX
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Stadgar för Transammans
-förbundet för transpersoner och närstående

§ 1. Namn och ändamål

Transammans arbetar för transpersoner och närstående till transpersoner.
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. Dess ändamål är: 

● att verka kunskapshöjande och stödjande för transpersoner och
närstående. 

● att verka för att vårt samhälle ska vara präglat av mångfald och respekt
för alla människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning
eller könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna, skall ha
lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka; 

● att främja samarbete och samverkan mellan olika instanser i samhället
kring frågor som berör transpersoner och närstående. 

§ 2 Organisation

2.1 Transammans består av anslutna lokalföreningar och deras medlemmar
utgör förbundets medlemmar.

2.2 Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena
förvaltar förbundsstyrelsen förbundet.

2.3 Lokalföreningar bedriver självständig verksamhet inom ramen för av
förbundets antagna stadgar, principprogram och andra årsmötesbeslut.

2.4 Transammans ska ha minst två firmatecknare och firmatecknarna ska
teckna avtal med två i förening, oberoende av varandra. Firmatecknarna utses
av styrelsen.

§ 3. Medlemskap 

3.1 Var och en som vill verka för Transammans syften samt ställer sig bakom
dessa stadgar kan bli medlem i förbundet. Medlemskap för enskild person
söks hos lokalförening.

3.2 Medlemskap erhålles genom att erlägga den av årsmötet fastställda
medlemsavgiften.

3.3 Medlemskap är baserat på kalenderår.
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3.4 Medlem som inte ställer sig bakom eller följer dessa stadgar till
efterrättelse eller som på annat sätt genom sitt handlande grovt skadat
förbundets intressen eller uppenbart motarbetat förbundets verksamhet eller
ändamål kan, sedan vederbörande beretts tillfälle att skriftligen yttra sig,
uteslutas av förbundsstyrelsen. Frågan om uteslutning kan väckas av enskild
medlem och det föreligger förbundsstyrelsen att utreda fallet. För uteslutning
erfordras minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster.
Utesluten medlem kan efter skriftlig ansökan beviljas återinträde av
förbundsstyrelsen eller förbundets årsmöte. För sådant beslut erfordras minst
två tredjedelar av samtliga avgivna röster.

§ 4. Medlemsavgifter 

4.1 Medlemsavgiften omfattar avgift till förbundet och fastställs av årsmötet.
Lokalföreningar äger inte rätt att ta ut ytterligare medlemsavgift för
medlemmar. Förbundsstyrelsen äger rätten att genomföra kampanjer som
innebär sänkt medlemsavgift.

§ 5. Lokalföreningar

5.1 För lokalförening i Transammans gäller Transammans lokalföreningsstadgar som beslutas
av respektive lokalförenings årsmöte. Förbundsstyrelsen har rätt att underkänna dessa
stadgar och lokalföreningen behöver då ta fram nya och godkända stadgar.

5.2 Nybildade lokalföreningar behöver ansöka om medlemskap i Transammans och antas
sedan av förbundsstyrelsen.

5.3 Förbundets årsmöte har rätt att upplösa en lokalförening utifrån samma grund som
medlemsuteslutning, vilket görs på förbundets årsmöte och kräver två-tredjedelars
majoritet. Fram tills årsmötet har förbundsstyrelsen rätt att agera som tillförordnad styrelse
för lokalföreningen, i enlighet med §5.5. I det fall att föreningen upplöses tillfaller eventuella
tillgångar förbundet.

5.4 Förbundsstyrelsen kan besluta om nedläggning av lokalförening om den har mindre än
tre medlemmar och inte har haft stadgeenligt årsmöte under innevarande samt föregående
år. Beslutet ska ske efter att lokalföreningens medlemmar har fått yttra sig. Lokalföreningens
medlemmar ansluts till annan lokalförening.

5.5 Finns det bevis för att en lokalförening grovt misskött sina åtaganden i förhållande till
stadgar, principprogram, årsmötesbeslut, bidragsgivare eller medlemmar kan
förbundsstyrelsen ta över lokalföreningens förvaltning. Beslut sker efter samråd med
förbundets revisorer. Förvaltningen kan endast pågå under en begränsad period tills dess att
ett årsmöte kan hållas.
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§ 6. Årsmöte

6.1 Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet.

6.2 Ordinarie årsmöte hålls varje år innan mars månads utgång. Extra årsmöte
hålls då förbundsstyrelsen så finner erforderligt, då det skriftligen begärs av
minst en tredjedel av medlemmarna eller då förbundets revisorer gemensamt
så påkallar. 

6.3 Kallelse till årsmöte utfärdas av förbundsstyrelsen genom mail och på
Transammans hemsida. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utgå senast sex (6)
veckor före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte skall utgå senast två (2) veckor
före årsmötet. 

6.4 Varje enskild medlem i förbundet äger rätt att i enlighet med kallelsen,
närvara vid årsmötet och delta i överläggningar och beslut.

6.5 Årsmötet består av förbundsstyrelsens ledamöter samt de närvarande
medlemmarna.

6.6 Efter motion eller proposition kan årsmötet besluta om ändringar i
idéprogrammet med två tredjedelars majoritet.

6.7 Motion avsedd att behandlas av ordinarie årsmöte skall vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet. Motion
avsedd att behandlas av extra årsmöte skall vara förbundsstyrelsen tillhanda
en (1) vecka före extra årsmöte. Sista dag för inlämnande av motion till
årsmöte skall anges i kallelse enligt §5 5.3. 

6.8 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse,
förbundsstyrelsens propositioner, ekonomisk sammanställning,
valberedningens förslag samt motioner försedda med förbundsstyrelsens
yttrande skall senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte finnas tillgängliga
för medlemmarna. För ett extrainkallat årsmöte ska handlingarna finnas
medlemmarna tillhanda före årsmötet. 

6.9 Förekommande val bereds av en valberedning bestående av minst tre (3)
personer valda av årsmötet. Valberedningen har att i sitt arbete lägga tyngd
vid att både transpersoner och närstående finns representerade i
förbundsstyrelsen. De skall även väga in faktorer med betydelse för
mångfalden såsom: könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet,
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etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, socioekonomisk
bakgrund, funktionsförutsättningar, ålder och geografisk spridning.

Varje medlem äger en röst, dock får ej ledamot av förbundsstyrelsen delta
omröstning rörande ansvarsfrihet för denna eller i val av revisor.

6.10 Omröstning vid årsmöte sker öppet, utom vid personval då sluten
omröstning skall ske om så påfordras. Röstning får ej ske med fullmakt. 

6.11Förbundsstyrelsen åligger att till årsmöte framlägga förslag till
dagordning. Ett extrainkallat årsmöte behöver inte behandla samtliga punkter
på dagordningen. Vid ordinarie årsmöte skall därvid följande ärenden
förekomma; 

a) Mötet öppnas, 
b) val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar, 
c) val av sekreterare för årsmötets protokoll, 
d) val av två justerare tillika rösträknare, 
e) fastställande av röstlängd, 
f) fastställande av arbetsordning, 
g) fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning, 
h) godkännande av dagordning, 
i) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, 
j) förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse, 
k) revisorernas berättelse, 
l) fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen, 
m) val av förbundsstyrelse för nästkommande verksamhetsår 

i. val av ordförande 
ii. val av kassör

iii. val av vice ordförande
iv. val av minst två och högst sex övriga ledamöter 
v. val av minst en och högst tre ersättare 

n) val av två revisorer och en ersättare för samma tid 
o) val av valberedning bestående av minst tre personer varav en sammankallande
p) fastställande av budget för kommande verksamhetsår 
q) fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
r) behandling av övriga förslag från förbundsstyrelsen (propositioner) 
s) behandling av övriga inkomna förslag (motioner) 
t) fastställande av medlemsavgift 
u) övriga frågor 
v) mötet avslutas 

§ 7. Valbarhet 
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7.1 För att vara valbar till förtroendeuppdrag i förbundet skall en vara
medlem. Detta är dock ej nödvändigt vid val av revisorer.

7.2 Förbundets revisorer får ej inneha andra förtroendeuppdrag inom
organisationen. 

§ 8. Förbundsstyrelsen

8.1 Förbundsstyrelsen handhar förbundets ledning och är, frånsett årsmötet,
förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen är ansvarig inför
årsmötet.

8.2 Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, minst
två och högst sex ledamöter samt minst en och högst tre ersättare, alla valda
av årsmötet. Vid bortfall av ordföranden tillträder vice ordförande som
tillförordnad ordförande för tiden intill nästa årsmöte. Vid bortfall av
styrelseledamot inträder en av styrelsen vald ersättare.

8.3 Förbundsstyrelsen sammanträder då ordföranden så finner erforderligt,
minst hälften av årsmötets valda styrelseledamöter så begär eller då
förbundets revisorer gemensamt så fordrar.

8.4 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande
och minst hälften av valda ledamöter är närvarande. samt kallelse utgått till
samtliga medlemmar i förbundsstyrelsen med minst en veckas förbehåll. Det
åligger ordföranden, eller av förbundsstyrelsen utsedd ansvarig, att kalla till
styrelsemöten.

8.5 Vid jävsituation ska ledamot i förbundsstyrelsen justera ut sig från
röstlängden under den punkten. Styrelseledamöter kan väcka ordningsfråga
om jäv då misstanke riktas mot en annan ledamot. Om majoriteten av
förbundsstyrelsen anser att jäv förekommer ska personen i fråga ej ha rätt att
rösta i ärendet.

8.6 Förbundsstyrelsens möten är öppna för samtliga medlemmar i förbundet
som vid närvaro erhåller yttrande- och förslagsrätt. Förbundsstyrelsen kan vid
mötets öppnande stänga mötet under hela eller delar av tiden, om så beslutas
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med enkel majoritet. Detta skall ske restriktivt och endast vid behandling av
känsliga ärenden.

8.7 Förbundsstyrelsen åligger att; a) i överensstämmelse med antagna
program, dessa stadgar och årsmötets beslut planera, leda och samordna
förbundets verksamhet, b) inför årsmöte lägga fram förslag för nästkommande
års verksamhet, c) verkställa av årsmötet fattade beslut, d) föra register över
förbundets medlemmar, e) förvalta förbundets tillgångar och handha dess
ekonomiska förvaltning samt f) med största möjliga öppenhet stå till svars
inför förbundets medlemmar.

§9. Revision

9.1 För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning tillsätter
ordinarie årsmöte minst två revisorer och minst en ersättare för denna.

9.2 Revisorer skall till ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse grundad på
granskning av förbundsstyrelsens protokoll samt förbundets räkenskaper.

9.3 Revisorer skall kallas till sammanträden med årsmötet och
förbundsstyrelse samt fortlöpande erhålla handlingar och protokoll från dessa
sammanträden. Revisorer äger rätt att när som helst ta del av
kassaförvaltarens alla böcker, räkenskaper och de övriga förbundets
handlingar som revisionen anses erfordra. Revisorer skall lämna
förbundsstyrelsen råd och biträde i uppkommande frågor rörande förbundets
förvaltning.

§ 10. Stadgeändring

10.1 Dessa stadgar kan ändras genom att 

- beslut fattas på ett ordinarie årsmöte med minst två tredjedelars
majoritet

- beslut fattas på två på varandra följande ordinarie årsmöten med
enkel majoritet

§ 11. Stadgetolkning

11.1 Årsmötet och förbundsstyrelsen äger att tolka stadgan. Uppstår en tvist
om dessa stadgar ska frågan hänskjutas till en tolkningsnämnd bestående av
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förbundets revisorer samt ordförande. Är nämnden oenig avgörs tolkningen
genom omröstning. Vid omröstning bifalles det förslag som har stöd av minst
hälften av det totala antalet röster i tolkningsnämnden.

§ 12 Upplösning 

12.1 För beslut om förbundets upplösning erfordras två tredjedels majoritet
vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid upplösning ska förbundets
handlingar och tillgångar efter avvecklingen disponeras för ändamål i enlighet
med §1 på det sätt årsmötet beslutar om. 



Motion Transammans årsmöte 2023 – Omformulering i föreningens stadgar 

Delad med Transammans 2023-02-28 genom medlem@transammans.se. Framlagd av Irina Sveide. 

 

I de nya stadgar som föreslås i styrelsens proposition så används ordet könsidentitet under 

Paragraf 1: ”att verka för att vårt samhälle ska vara präglat av mångfald och respekt för alla människors 

olikheter, där alla människor oavsett sexuell läggning eller könsidentitet och oavsett hur de väljer att 

uttrycka denna, skall ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka” 

Paragraf 6.9: ”…Valberedningen har att i sitt arbete lägga tyngd vid att både transpersoner och 

närstående finns representerade i förbundsstyrelsen. De skall även väga in faktorer med betydelse för 

mångfalden såsom: könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet…” 

 

En kan rättvist påstå att könsidentitet kan hänvisa till både cis- och transpersoner, fast jag vill be 

årsmötet uppmärksamma kontexten bakom ordet ”könsidentitet”. 

Uttrycket ”könsidentitet” har alltid använts för att särskilt hänvisa till individer som är trans och skapa 

kontrast mellan cis- och transpersoners könstillhörighet. Tillskillnad från transpersoner så  hänvisas aldrig 

cispersoners kön till att vara en fråga om identitet, därigenom är begreppet könsidentitet förminskande. 

Jag ber även årsmötet bejaka kontexten att vi lever i ett samhälle där transpersoners kön redan 

betraktas som mindre autentiskt och behovet som finns att ändra språket. 

Jag gör följande separata ändringsyrkanden i denna motion 

Ändringsyrkande 1: Att Transammans ersätter ordet ”könsidentitet” med ordet 

”könstillhörighet” i de nya stadgarna som föreslagits i styrelsens proposition. 

Ändringsyrkande 2: Att Transammans förtydligar begreppet ”könstillhörighet” i stadgarna med 

en fotnot ”Transammans betraktar könstillhörighet att definieras av individens upplevelse”. 

mailto:medlem@transammans.se


 

 
 

 

Förbundsstyrelsens svar på motion Transammans årsmöte 2023 – 
Omformulering i föreningens stadgar  

Delad med Transammans 2023-02-28 genom medlem@transammans.se. Framlagd av Irina Sveide.  

Styrelsens svar m a a motion från Irina Sveide avseende begreppen könsidentitet och 
könstillhörighet i förbundets stadgar.  
 
Styrelsen bejakar en översyn av vilka ord och termer som används i föreningens stadgar. Det 
gäller naturligtvis även övriga offentliga handlingar, skrivelser, publikationer etc. En allmän 
revision av förbundets stadgar kommer att ske under kommande verksamhetsår. 
 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att beakta 
innehållet i motionen i samband med kommande stadgerevision.  
 
Beslutet taget per capsulam att ratificeras vid sammanträdet den 16/3. 
Ann-Christine Ruuth 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Transammans - Förbundet för Transpersoner och Närstående 


Org.nr. 802498 - 3085 


 


Rapport om årsredovisningen 


Uttalanden 


Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Transammans - 


Förbundet för Transpersoner och Närstående för år 2022. 


Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 


med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 


rättvisande bild av Transammans - Förbundet för Transpersoner 


och Närståendes finansiella ställning per den 31 december 2022 


och av dess finansiella resultat för året enligt 


årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 


årsredovisningens övriga delar. 


Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 


resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 


Grund för uttalanden  


Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 


(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 


standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 


oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 


Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 


dessa krav.  


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 


ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  


Styrelsens ansvar 


Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 


upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 


årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 


kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 


årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 


vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 


Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 


bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 


Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 


påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 


antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 


tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 


verksamheten. 


Revisorns ansvar 


Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 


årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 


felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 


och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 


uttalanden.  


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 


för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 


Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 


sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 


eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 


tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 


som användare fattar med grund i årsredovisningen. 


Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 


omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 


revisionen. Dessutom: 


• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 


i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 


misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 


utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 


och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 


Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 


oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 


på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 


maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 


information eller åsidosättande av intern kontroll. 


• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 


kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 


granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 


omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 


den interna kontrollen. 


• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 


används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 


redovisningen och tillhörande upplysningar. 


• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 


antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 


årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 


inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 


väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 


förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 


förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 


finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 


fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 


om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 


upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 


årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 


som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 


framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 


längre kan fortsätta verksamheten. 


• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 


innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 


årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 


händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 


planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 


måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 


revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 


kontrollen som vi identifierat. 


 


Rapport om andra krav enligt lagar och andra 


författningar 


Uttalanden 


Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 


revision av styrelsens förvaltning för Transammans - Förbundet för 


Transpersoner och Närstående för år 2022. 


Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 


ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 


Grund för uttalanden 


Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 


ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 


Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 


i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 


dessa krav. 


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 


ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 


Styrelsens ansvar 


Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 


stadgarna. 


Revisorns ansvar 


Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 


uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 


med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 


styrelseledamot i något väsentligt avseende: 


• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 


försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 


föreningen. 


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 


att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 


kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 


föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 


Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 


använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 


skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 


förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 


Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 


vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 


väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 


åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 


verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 


betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 


fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 


förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 


 


 


Västerås, enligt datum som framgår av elektronisk signering. 


Grant Thornton Sweden AB 


 


 


 


 


Caroline Swartström 


Auktoriserad revisor 
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    HyMzko1UAo
    
     HyMzko1UAo
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HJCU518Ao
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HJCU518Ao/notifications/HyMzko1UAo
     Dokument att signera
     stina@transammans.se
     2023-02-24T07:44:26.101Z
     0110018682616428-091417e1-9594-4cd9-b362-0ce0289b1e81-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2023-02-24T07:44:26.280Z
    BJEGyik8Cj
    
     BJEGyik8Cj
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/H1sd918Rj
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/H1sd918Rj/notifications/BJEGyik8Cj
     Dokument att signera
     jens@transammans.se
     2023-02-24T07:44:26.111Z
     0110018682616423-ffe373de-87e7-48b0-a9d4-fc405d90a0ff-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2023-02-24T07:44:26.329Z
    ryIM1ikU0o
    
     ryIM1ikU0o
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/SyEQ51URi
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/SyEQ51URi/notifications/ryIM1ikU0o
     Dokument att signera
     marina@transammans.se
     2023-02-24T07:44:26.119Z
     011001868261645b-bdbea673-504c-4f15-8ceb-28794538df1e-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2023-02-24T07:44:26.352Z
    SkAzJj1LCi
    
     SkAzJj1LCi
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/Bye3vqkLCs
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/Bye3vqkLCs/notifications/SkAzJj1LCi
     Dokument att signera
     kristian@transammans.se
     2023-02-24T07:44:26.221Z
     0110018682616489-f01187eb-ebff-47f3-aafc-73be7a2fba2d-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2023-02-24T07:44:26.364Z
    S1cfksJU0s
    
     S1cfksJU0s
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/B1qcckUAi
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/B1qcckUAi/notifications/S1cfksJU0s
     Dokument att signera
     martin@transammans.se
     2023-02-24T07:44:26.148Z
     011001868261647e-7c9f3d4c-f9ac-4f7b-bf86-5d662f041700-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2023-02-24T07:44:26.387Z
    HknfJsJUAj
    
     HknfJsJUAj
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/rym05yLRs
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/rym05yLRs/notifications/HknfJsJUAj
     Dokument att signera
     caroline.swartstrom@se.gt.com
     2023-02-24T07:44:26.209Z
     011001868261647d-78b6d449-5428-43c9-a80a-6dc86735019b-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2023-02-24T07:44:26.396Z
    Hy_MJsJ80i
    
     Hy_MJsJ80i
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HkinqkLCi
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HkinqkLCi/notifications/Hy_MJsJ80i
     Dokument att signera
     emil@transammans.se
     2023-02-24T07:44:26.126Z
     0110018682616469-201e2dfe-dca5-4e7a-a3b7-535ed2132700-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-02-24T07:48:43.612Z
    Bye3vqkLCs
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Safari/605.1.15
      85.228.239.111
      2023-02-24T07:48:43.595Z
    
     Bye3vqkLCs
     2023-02-24T07:48:43.595Z
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/Bye3vqkLCs
     /envelopes/BJ6hFJL0i
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/Bye3vqkLCs
     Kristian
     Ek
     85.228.239.111
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-02-24T07:50:08.803Z
    SyEQ51URi
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/110.0.5481.83 Mobile/15E148 Safari/604.1
      193.183.249.158
      2023-02-24T07:50:08.775Z
    
     SyEQ51URi
     2023-02-24T07:50:08.775Z
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/SyEQ51URi
     /envelopes/BJ6hFJL0i
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/SyEQ51URi
     Marina
     Stuberg
     193.183.249.158
   
  
   
    signature.created
    2023-02-24T07:50:47.417Z
    rk0hKkIRi.be591da5-e830-42b9-b1ab-a86875b5e92f
    
     rk0hKkIRi.be591da5-e830-42b9-b1ab-a86875b5e92f
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi/signatures/rk0hKkIRi.be591da5-e830-42b9-b1ab-a86875b5e92f
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi
     
      /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/SyEQ51URi
      MARINA
      STUBERG
      1981/01/08
      198101088204
    
     signed
     bankid-se
     MARINA
     STUBERG
     1981/01/08
     193.183.249.158
     
      rk0hKkIRi
      180cacc3-e57e-4827-97ed-658b4a5581d0
      true
      2023-02-24T07:50:46.775Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPjFMMzlaTjAwUEpxVDZET1dqQXRqMDV3WUdRSWlSdFA1aDUyeW5paG9ZYzA9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5mUmIzYlJ5ZE44TW53OTVNaGEzbEUyL1hGeGlTR1Nod1ZYc05wR2tpcjk4PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5aNm93bVdoYXJ4SUlMWG1oOEJaZEJ2U1FVM2JjK3pvcWFUWUE1eHgxYzl3NFNic0ZWMjIxYjlMQlJLY0xMQVcrakpVYzgxWVRESnFHQlUvQ0lvUVVvWjAzeFBqcFpvVnoxVUQ5d3Jac005VWZPbUVEV1N0NjJyQkoxUDhsbGVDdXdRd1JpOURoeE5kbmRPVlZGSnlpS1pnOE1CZlVMOW1IWlNVMm94MmM1SHYrRXdra3c1QWtSK3pHejBDcVJ3REo5TitDOU1RNzRNOTJoN1V4OVZsRkhZaVpyd3dwNFNET0o4cUNLNG5lWS9kRnlzWjJpeHZBemNUL1hIQU9uMjllUHFmb2VZS3JyNGlFUzRxS1pNWmJWMThsempRMHErRGdiTlBEOEZzenpvUlV3OGVpSWtjeGI2TW1QZ2ExWksxMjZ0OWtoTkgwT2k4Wm85eWNzR2hocEE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGU3pDQ0F6T2dBd0lCQWdJSVhjOHpRWTFjMlpjd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakF4TVRFd01qTXdNREF3V2hjTk1qTXhNVEV4TWpJMU9UVTVXakNCdFRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVRTUE0R0ExVUVCQXdIVTFSVlFrVlNSekVQTUEwR0ExVUVLZ3dHVFVGU1NVNUJNUlV3RXdZRFZRUUZFd3d4T1RneE1ERXdPRGd5TURReE5qQTBCZ05WQkNrTUxTZ3lNREV4TVRFZ01UUXVNeklwSUUxQlVrbE9RU0JUVkZWQ1JWSkhJQzBnVFc5aWFXeDBJRUpoYm10SlJERVhNQlVHQTFVRUF3d09UVUZTU1U1QklGTlVWVUpGVWtjd2dnRWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUJEd0F3Z2dFS0FvSUJBUUM3YitSRUJHWkdZa0lLMjR5R0lRZjhjeWZ3TXppcmZsZVJTQU5pbXkyVjEvUXhCR0F1QlA0aHRHaTVYNDdGaGFhYTlNTm5JUGFSN0xMWHhOQTJLbVpxTDFXdUpyL04vUkNUMDAvV1gvaEc0cGJhdjA4cldaR0Y3eTMrL1FiTEpSamhwS3F3OUNXS0dUbEpPa3lRQndiTTVVWnBWN0lvbENGeFAyR1ZVbForMHJBWkxMNzhPcUt2ZVJwQTg2S3c2MGhEalkrK2F6VEZQcnI1cVhuZkpQazNzM1JqQ3ZKYmtOOGUwVmpQQ2lKbisvYlF0K09RT2x6cnA1bmlMTUlWSlh2OGdEeWkxNmJPY1pybS96VXI1cVV5QnY2UVA2RnAyQ3g4RDIrdnRxb2M0ZUkxWDJIRHExMnR5SDd4dUo5ZytXeHlKWUVsM21uMTdabHFHaHFURDZXOUFnTUJBQUdqZ2FVd2dhSXdPd1lJS3dZQkJRVUhBUUVFTHpBdE1Dc0dDQ3NHQVFVRkJ6QUJoaDlvZEhSd09pOHZiMk56Y0M1eVpYWnZZMkYwYVc5dWMzUmhkSFZ6TG5ObE1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJR1FEQWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlIzcEFqV3JyMTBJL2dEdzlmWlhtajRJRzNDTWpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWZDdnFrbTBWak5CRE5QcGxCb3lPdkJnWHhNWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBRGdnSUJBSHR0dk1scWNjUTRCaDFMRHRzV0pKR3phRFMzazBoM1IvL01wUmRPVzNVU0gwbE9hZ2pFYjl1dkN0V1Rzam1MeDZKZTM3KzVsRTI4UU9HRTZsb080TFdFTG9KNGtOT2xFUTQzQ3VQS1czeEhmZFRRaDk2ZVdCTlRORVBiSU1YRDV2MjgvbXZrcEdGNzNnNWIvMFJRVzYrQVNDVzZ1VXI2K25NMGFlQlJ4djJEc0VQSWdLY3lvdlczMVN6Q2hQWnczbUl1VklOSEc3RUhIY1kzZmZXVURvUktvZ0dCRldXV2JBTFdKV1ZnVkdrTW80blh1REhKWnhDQjVNUm5UQWZ0dlpaK2lHSHFhcWFqd2pacjBOUDNFT3N1eFBGWTQrcVlIR0t5aHJuSUIwcUhSZlIxWW1GSDBSNUY4Z1QvMmIxTzltdGprbkxoY2JzQ3hibEJpUy9yQURFajBha21kblAwdnhseW56V201b3pYTzNJeTJBa3dvRUJpelZmaHVyT2RySlNwdVRyQlMzcXYram9vWUxWL2N2ZjRKQ3gvLzBPK1BFQUZZSFlUZmxTVXJCckVXcmRBd2ZkYWwwa1phRDlVeHltcmJ1Q2RWcHV1YWxTN2RlOWh0aDdod1ZaWEplOHl1Y0s2Z24wMXhWY1NleS9XQjR3TXdab2tFa2dBTXhZdWtxR1NrWDdwQTlTc1lOdUQ2YkdYSzB3NkhrQWM3UlR3NzdYQmNscnZNVC8xZUk0cU1oYk5MMktJbGJaK2FnWTBIeUk2Q1RDdVlZc1NuWUhKWTFqZTNzN0U1VFVwa0R6Z1U1TnI3ZUJOTjJDT2xMUFNSU1l0OW9pcE5Gd2JBTHdhQWljMy9MTzMyOUp0aXVmaHZqeHFFYTUyL2duV3gxYjFEWGFVb1ZiK0hYWnU8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ5akNDQTdLZ0F3SUJBZ0lJTm1SZlR3dndzMkV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEd6QVpCZ05WQkFvTUVsTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURFM056YzFNekVpTUNBR0ExVUVBd3daVTNkbFpHSmhibXNnUTBFZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweE1qRXlNVE13T1RFNE1ERmFGdzB6TkRFeU1ERXdPVEU0TURGYU1HMHhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhMREFxQmdOVkJBTU1JMU4zWldSaVlXNXJJRU4xYzNSdmJXVnlJRU5CTXlCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQXhYUVp2ZjMvZ1VkSU9OZGZEUXVCMXA0RjB5U3EySk5Wc3MvTVZNVjZqcXRyaThsM0F5TC8xbUE0V1JsZU43dGtja0ZvVGlrTVlKYTc2Z2x1TFJmZjNINkNDTko4WFd4WWh5bFlnOHN3QXRncUx3ZjcvSzRvUHpEa3I0T1BIWXBodzBON25tdTJsaEJSQXduV3ZoNm5hd25aSjhKSnVVelpzdXFBVWZSMmlURmU0dVJKSmZZM3ZubTB0UVlBdU5yU2tialNRZVlvbXo3eEVxSjMyb0NFNm44VEZ1RHgzdEwzRUxITVgxOWhuTytra3IxVVlkbFFIa0wvczRIcjZoUW1QNC9nUnduMXRDc3hnVzh4ajZhMmZrQ3FDdURvWGsrZTZjbnpnOUpWQllSMFV4ZHYvcHMzbThlOEZUS0hvaEc4R1ltNW5BQTF6dlhGK21nOW1sZ1hIcGE2QVllY3YrYU1sYnYxa3A0Zzhrc1MzMEFVY1Vobk1XTC9idnk0MU1zQ09TR3R2T2YvZFU5UGtScTlwcW5vZEV5OTkxTUtNcUxTdnBYcUFqd2R2NnpOTmhUSFhQdUtpTzl5NW5MdlBRbnRhSkZ2L2VpZU1RTHZUTU1KRzdTT1lpc0dCUTJtLzJhM2VJckVtaFd3ZjZjd0QydFVIY0dPOEN6RXNOZ2VGNTNweGdOc0w1cU5SOFpMNWZ5UVV5N1VnZzBsVGhKQWRZaTJ6N24xeUh0b0ZnVEk3YzZYMjJlbmxTajA4eHlSbnRneTNONGdBOFVDdzVIN0RQZmJDZU9rQS84YXFXNWtyMmhCOUF4YzVYUmlGdGVObGxUcC9hNUx1emlwSjlLNElCUkVONDZuViszVkhKWUpZQXIwbXMyblV2dzhaZ1ZPQktFTlVEWEcrWjdMcitrQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZIZWtDTmF1dlhRaitBUEQxOWxlYVBnZ2JjSXlNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQkxZUlpBMjAybHJmWHdUVEhXb096N1p4VGlhdlNJMjNhUllFZzdwN1gzRG9IV21CNE5MZ3R1OHdVQnBkOVFmQnc2ZGM3N3VlN1lCSDRQR2tsNWpGUTc2MExLNENvUTZCaVlHTmxRSEF1SFkvdnBjMWJ1QXI3VmRuRFNhZTNIbU02M2dqVkpHSytLUUdkMFBIcU82dlgxaERQeDBSdFdtZjVPakFQQ08wM0NwdkU1ZjV2bWVWMWMxdFlVOFc0anFWTjEzc2lmVWtMSG01YkpQeWNwM3NLRXQzSVoxTktXNmR4bms5WEZMYWR1a0Y0SkM4VnpaM2pPcTBGRUVORFZHWGZGRm4yUHdjbnl5aDc5SGswd1I4cU9TOVpSOGE4UU0vMDgySjdnNkhjQmJuQlYwYW1hS3VKY3FKVDFsOSsrSDlmTmFPaGtoR3JYbFVTenZtNWc1UmJjV1FSOCtSTkYzN3N4TzA3cXFpU25lM1UyVW1rZVo5bFgyS2J4aE5tSloyK1hmaUxHMzdhUlRsT05NRXF4c3pkQ3RraHdKU2ZScVNrZStPTXBCdUxmaXFqTU1wcEJVQkN1RFFQZVEraExyUjBody91dmluTTc2K1QzTTBZMitUM0tSbCtUWG9OOGd0djBtTU9lV3E5TFRIdm9sZ2UyRVQyK3EzdHBKTUFkRkdxNWJzQkc5d0hDYWg2WWRqSElMSFRkTVNPSGJjTWdQQ0IzajVCQm50UUw3cnNqcGNEemFERU9QbmpGYlZwYjFiNTNVNURNb3ZnUHVaMzg2OFBIaWhHRGpDKzJjUGY5aWtWeTd2YWJpNi8xRlNvMzFoMldMVWY0YXUrT2RSN3UrcXZlRmNBR3lMY0FUMndxcnl0UDVGWkpCRmpDb044VzJhVVFiKzhLMzUvUlZBPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3RENDQTZpZ0F3SUJBZ0lJQTdzTFFURWh6dW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qRXlNRGN4TWpNeU16WmFGdzB6TkRFeU16RXhNak15TXpaYU1HTXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhJakFnQmdOVkJBTU1HVk4zWldSaVlXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEYW5TZStickpyMmt2L3VwZlZRN2VwR3lBQlgxN2pjU3lkYmhZVlFYYUdzTkZiODFGQkorYXB4VTkvMWFKWWNCK0hpREQxcnoySHRwUlpFekxsVHJCNUJ5KzlsQWZhSzFkd2lkUGdTNExacnNQL3RkdlNTMjVyR0Ftc0EzSGl1WDJRSklQOHpqMGtIM0xYMzdmZ2RkMzM4eHB4VmVucEhVcTVEbXJRTytkZk5PQlNRR1NESk1ScGpxTnhFNVl5ZGREWUpwVWMxMHlYWjZtYkR4Qm9oaEhZeWR1UUtWMVlNelRwcHdMbWFUS0FVdUc5cDNKZ2ZHZlV5Q3ovZ3NURlZvYTVsVlVUR1RRekxJOGVFWDdHYWVpZ1h3UlVzR0xwYUtRUStsNTZ3YWdyT0tzU3FZaDNTYlZFK01TazJwMzJObGUxaGovWFlFQ3RVTXhuVldXa3BRUUQ5ZGNUWnhNWEZLNzcwd2FqNytrQWJLUDJqNmlQM2FIaW1acWpwRWtRMkxCV1c5UitWS3VBQ21KZlRXL25wWmsyVnpJeERIQ0NIcTh0MWN3dVRUUzB2Z0xvRmdYSXBoeWhXSWNRZVQ2YUxObVQwZVBCSGNjcE11UjZQb0d4SGVXMVM0TFNPQXhGQTBDMktDNnp5SVF2MjBXUHB0VG9jM2VEVTkyNjd4Sk01TU84MUZwd3VFNmJnUkxnNS96dTVqeGVmL0NNSmZSYzc5Y1JIaFdNWFZ2Rm1GTkVGdUxkV2lVd3ZCWmpRb3ByeWkrb0t2eE8yeDRTeVI5OUVwSUVaa2VmMXkyS1pncSs4UFlZMlkvTTJ3a1VZK0hKd3pod3Vlem52enIyTklXWTJmc1M5cHp2QURvZkV3M1N4ZHNlTXY2SE9sMXJZdFY0NVJrcUV5MW5zRmpXTFFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJuaXJxeTZrZ2NldlU3YURjbmNnYnJrV1BMVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkFUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFBWTNjNm9EZC9RdURqY1BBbWsvaHh0OGVZeU1FemdTNE1VQkRGQUVhSU00NjU3RUtFcDB4VTZKeElGcG9GNS9SZHlXLy9qdlZpcUEzcmJVV1lub0FDejA5b2lDUWdqbmFaSmdIRE9RK3Q2ZytrVjJWbkVKR0dvL1VENnhjbkpDRm1ka0VLd3hnNG5qL2tiMVZSdFBqWml3QUtvMWFSMUNqVlNpOUtFQVVpblF6VzNITW54Q1g5c2M5Wmk4eEVmckJTVmtoMmhVNllKM2lNYjhVVEdXdUcyMkRSQnlkMzRTTUNJMmNRT1lYVnoyTWQ1anpLd01NcktYaWpCWEhtTVNUaEZsUG5HY1J2aHFDdjMyN1drMVNYUE81ejJrWkpFSDU3dFRNajZFMDFIYUZnQ3NnYWp6YU5uWjhqQUU0Sk1IcWxlQTJWV2NIQVhqOG1ySEhHVVZsTHo3VzZSR0F4eXNwT0N4dEp4STFBUU1JUFhkaFpCQjF4NHBvaUd1RFY4TUk3Q0Znd2FuZCsxbG1tN2ttamdZblBSS051R0tPNUN0T0Zmdmw2NTNha3RFY1ViUlNpdzkvdWVtbzVOSTRQWDRzV3pVbTMvYURva1NPR2FUZlJPOHBibWpOQlNpbVdFMjQ1RDQvR3NDckd1UDZFMk12a1VpeFNPQVR4eDdjYXNQcWtsbFZPNnp5TFJXclM3emhBeFFveFI4TnFDblJRb1VvYTkzTzV0Z3NpMUJjU2VuaHJ0U2FDaTNmdlZtWSs2VkhOYjhIUWkvbEduelR0WDNnVkl1REhxVy9qMnE5azJLdDhqeXF4dUhQSUcrSXFsbHMybFNhR3AwT3AzS1hRWWNiOGIrMU1nR3RNaGV6c3JqWk5GTERxdmhKQUoyelYxcmxndVM5V0JXcCtxVzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TTU9rY20xbFpDQnphV2R1WlhKaGNpQmtkU0JrYjJ0MWJXVnVkR1YwT2lBbnc0VnljM0psWkc5MmFYTnVhVzVuSUZSeVlXNXpZVzF0WVc1eklESXdNakl1Y0dSbUp5NGdDa2RsYm05dElHRjBkQ0J6YTNKcGRtRWdkVzVrWlhJZ2JXVmtJR1JwYmlCbExXeGxaMmwwYVcxaGRHbHZiaUJuYjJScnc2UnVibVZ5SUc5amFDQm13N1p5WW1sdVpHVnlJR1IxSUdScFp5QjBhV3hzSUhacGJHeHJiM0psYmlCcElHUnZhM1Z0Wlc1MFpYUXVDbE5wWjI1aGRIVnlaVzRnY21WbmFYTjBjbVZ5WVhNZ1lYWWdaUzF6YVdkdVpYSnBibWR6ZEdyRHBHNXpkR1Z1SUZabGNtbG1hV1ZrSUc5amFDQmxiaUJpWld0eXc2Um1kR1ZzYzJVZ2MydHBZMnRoY3lCMGFXeHNJR1JwYmlCbExYQnZjM1F1PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+b0ZVTGhmQXVNS01XSm1vQ0JXbTJmb1lqeEpoR1BpdEJMbSt6QTlqOTFmVT08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNYQ3RIY21GdWRDQlVhRzl5Ym5SdmJpQlRkMlZrWlc0Z1FVSXNibUZ0WlQxSGNtRnVkQ0JVYUc5eWJuUnZiaUJUZDJWa1pXNGdRVUlzYzJWeWFXRnNUblZ0WW1WeVBUVTFOamc0TXpFeU16TXNiejFUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cExHTTlVMFU9PC9uYW1lPjxub25jZT5QMGR3dzJsNWEwbkliTTRLSW1KOVFVdDRJS0E9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+UjNKaGJuUWdWR2h2Y201MGIyNGdVM2RsWkdWdUlFRkM8L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR6TVM0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UWXVNZz09PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+VTFCMWFPTnEvWHlIelVBTVJMeEltdDNGbzF3PTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5Ub2tlblN0YXJ0UmVxdWlyZWQ8L3R5cGU+PHZhbHVlPnllczwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj5hdXRvLXN0YXJ0LXRva2VuPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+
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       MARINA
       STUBERG
       marina@transammans.se
       198101088204
       1981/01/08
       193.183.249.158
     
    
     198101088204
     2023-02-24T07:50:46.775Z
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/SyEQ51URi
     MARINA
     STUBERG
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    rk0hKkIRi.112a475f-7742-407d-a311-7d753da8ca49
    
     rk0hKkIRi.112a475f-7742-407d-a311-7d753da8ca49
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi/signatures/rk0hKkIRi.112a475f-7742-407d-a311-7d753da8ca49
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi
     
      /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/Bye3vqkLCs
      Kristian Mikael
      Ek
      1968/05/05
      196805053276
    
     signed
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     Kristian Mikael
     Ek
     1968/05/05
     85.228.239.111
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       /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/Bye3vqkLCs
       Kristian Mikael
       Ek
       kristian@transammans.se
       196805053276
       1968/05/05
       85.228.239.111
     
    
     196805053276
     2023-02-24T07:54:14.406Z
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/Bye3vqkLCs
     Kristian Mikael
     Ek
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-02-24T07:58:52.405Z
    HJCU518Ao
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
      193.14.193.185
      2023-02-24T07:58:52.385Z
    
     HJCU518Ao
     2023-02-24T07:58:52.385Z
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HJCU518Ao
     /envelopes/BJ6hFJL0i
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HJCU518Ao
     Stina
     Thorée
     193.14.193.185
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-02-24T08:08:28.195Z
    B1qcckUAi
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
      78.79.238.248
      2023-02-24T08:08:28.159Z
    
     B1qcckUAi
     2023-02-24T08:08:28.159Z
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/B1qcckUAi
     /envelopes/BJ6hFJL0i
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/B1qcckUAi
     Martin
     Nihlgård
     78.79.238.248
   
  
   
    signature.created
    2023-02-24T08:10:32.273Z
    rk0hKkIRi.6378be67-2103-477c-acd3-c2a750f56d63
    
     rk0hKkIRi.6378be67-2103-477c-acd3-c2a750f56d63
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi/signatures/rk0hKkIRi.6378be67-2103-477c-acd3-c2a750f56d63
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi
     
      /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/B1qcckUAi
      MARTIN
      NIHLGÅRD
      1970/11/13
      197011134157
    
     signed
     bankid-se
     MARTIN
     NIHLGÅRD
     1970/11/13
     78.79.238.248
     
      rk0hKkIRi
      2fe67064-1a06-45f3-ad0a-9644146acbc0
      true
      2023-02-24T08:10:31.676Z
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       /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/B1qcckUAi
       MARTIN
       NIHLGÅRD
       martin@transammans.se
       197011134157
       1970/11/13
       78.79.238.248
     
    
     197011134157
     2023-02-24T08:10:31.676Z
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/B1qcckUAi
     MARTIN
     NIHLGÅRD
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-02-24T08:12:19.565Z
    rJFfckLAs
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
      81.227.193.42
      2023-02-24T08:12:19.504Z
    
     rJFfckLAs
     2023-02-24T08:12:19.504Z
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/rJFfckLAs
     /envelopes/BJ6hFJL0i
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/rJFfckLAs
     Ann-Christine
     Ruuth
     81.227.193.42
   
  
   
    signature.created
    2023-02-24T08:13:53.337Z
    rk0hKkIRi.66f44803-b7a7-4983-86ae-6dd8fe852136
    
     rk0hKkIRi.66f44803-b7a7-4983-86ae-6dd8fe852136
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi/signatures/rk0hKkIRi.66f44803-b7a7-4983-86ae-6dd8fe852136
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi
     
      /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/rJFfckLAs
      Ann-Christine Karin
      Ruuth
      1952/11/12
      195211124143
    
     signed
     bankid-se
     Ann-Christine Karin
     Ruuth
     1952/11/12
     81.227.193.42
     
      rk0hKkIRi
      471a7651-ca54-46b7-b59e-0b4d0ec6be60
      true
      2023-02-24T08:13:52.746Z
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       /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/rJFfckLAs
       Ann-Christine Karin
       Ruuth
       annchristine@transammans.se
       195211124143
       1952/11/12
       81.227.193.42
     
    
     195211124143
     2023-02-24T08:13:52.746Z
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/rJFfckLAs
     Ann-Christine Karin
     Ruuth
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-02-24T08:27:19.517Z
    HkinqkLCi
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/110.0.5481.83 Mobile/15E148 Safari/604.1
      155.4.221.74
      2023-02-24T08:27:19.386Z
    
     HkinqkLCi
     2023-02-24T08:27:19.386Z
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HkinqkLCi
     /envelopes/BJ6hFJL0i
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HkinqkLCi
     Emil
     Lifvergren
     155.4.221.74
   
  
   
    signature.created
    2023-02-24T08:28:49.074Z
    rk0hKkIRi.d7469aff-7e58-42d3-a3d2-8437757bda30
    
     rk0hKkIRi.d7469aff-7e58-42d3-a3d2-8437757bda30
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi/signatures/rk0hKkIRi.d7469aff-7e58-42d3-a3d2-8437757bda30
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi
     
      /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HkinqkLCi
      Emil Lennart
      Lifvergren
      1991/01/27
      199101273515
    
     signed
     bankid-se
     Emil Lennart
     Lifvergren
     1991/01/27
     155.4.221.74
     
      rk0hKkIRi
      57dc502f-6147-4b2c-ad1e-6c6c232bc36f
      true
      2023-02-24T08:28:48.456Z
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       /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HkinqkLCi
       Emil Lennart
       Lifvergren
       emil@transammans.se
       199101273515
       1991/01/27
       155.4.221.74
     
    
     199101273515
     2023-02-24T08:28:48.456Z
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HkinqkLCi
     Emil Lennart
     Lifvergren
   
  
   
    signature.created
    2023-02-24T09:21:48.349Z
    rk0hKkIRi.4a09afa5-6986-43cf-8587-a68c25d62b18
    
     rk0hKkIRi.4a09afa5-6986-43cf-8587-a68c25d62b18
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi/signatures/rk0hKkIRi.4a09afa5-6986-43cf-8587-a68c25d62b18
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi
     
      /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HJCU518Ao
      Stina Birgitta
      Thorée
      1978/04/23
      197804232044
    
     signed
     bankid-se
     Stina Birgitta
     Thorée
     1978/04/23
     193.14.193.185
     
      rk0hKkIRi
      738e7f70-a9c7-40dd-8c44-aaad026ba985
      true
      2023-02-24T09:21:47.792Z
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       /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HJCU518Ao
       Stina Birgitta
       Thorée
       stina@transammans.se
       197804232044
       1978/04/23
       193.14.193.185
     
    
     197804232044
     2023-02-24T09:21:47.792Z
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/HJCU518Ao
     Stina Birgitta
     Thorée
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-02-24T10:54:56.907Z
    H1sd918Rj
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; XQ-BT52) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Mobile Safari/537.36
      212.247.96.224
      2023-02-24T10:54:56.883Z
    
     H1sd918Rj
     2023-02-24T10:54:56.883Z
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/H1sd918Rj
     /envelopes/BJ6hFJL0i
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/H1sd918Rj
     Jens
     Nobelius
     212.247.96.224
   
  
   
    signature.created
    2023-02-24T10:55:39.119Z
    rk0hKkIRi.6340c5df-2b2a-48eb-843c-a5266fb95ca3
    
     rk0hKkIRi.6340c5df-2b2a-48eb-843c-a5266fb95ca3
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi/signatures/rk0hKkIRi.6340c5df-2b2a-48eb-843c-a5266fb95ca3
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi
     
      /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/H1sd918Rj
      JENS
      NOBELIUS
      1986/11/20
      198611202741
    
     signed
     bankid-se
     JENS
     NOBELIUS
     1986/11/20
     212.247.96.224
     
      rk0hKkIRi
      5bdab220-627c-4af2-a17b-2ed4202cf2c6
      true
      2023-02-24T10:55:38.515Z
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       /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/H1sd918Rj
       JENS
       NOBELIUS
       jens@transammans.se
       198611202741
       1986/11/20
       212.247.96.224
     
    
     198611202741
     2023-02-24T10:55:38.515Z
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/H1sd918Rj
     JENS
     NOBELIUS
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-02-24T12:16:19.811Z
    rym05yLRs
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.1587.50
      88.131.44.131
      2023-02-24T12:16:19.740Z
    
     rym05yLRs
     2023-02-24T12:16:19.740Z
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/rym05yLRs
     /envelopes/BJ6hFJL0i
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/rym05yLRs
     Caroline
     Swartström
     88.131.44.131
   
  
   
    signature.created
    2023-02-24T12:18:35.013Z
    rk0hKkIRi.3a8db8f2-3725-4452-9659-271386ddd1c6
    
     rk0hKkIRi.3a8db8f2-3725-4452-9659-271386ddd1c6
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi/signatures/rk0hKkIRi.3a8db8f2-3725-4452-9659-271386ddd1c6
     /envelopes/BJ6hFJL0i/documents/rk0hKkIRi
     
      /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/rym05yLRs
      Anna Caroline
      Svartström
      1986/01/14
      198601146940
    
     signed
     bankid-se
     Anna Caroline
     Svartström
     1986/01/14
     82.196.111.112
     
      rk0hKkIRi
      a4eaac92-23f0-4269-8537-8122c0bf22cc
      true
      2023-02-24T12:18:34.376Z
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       /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/rym05yLRs
       Anna Caroline
       Svartström
       caroline.swartstrom@se.gt.com
       198601146940
       1986/01/14
       82.196.111.112
     
    
     198601146940
     2023-02-24T12:18:34.376Z
   
    
     /envelopes/BJ6hFJL0i/recipients/rym05yLRs
     Anna Caroline
     Svartström
   
  
 
  116949



 
  2023-02-24 09:10:31 CET
  78.79.238.248
  MARTIN
  NIHLGÅRD
  B1qcckUAi
  1970-11-13
  MARTIN NIHLGÅRD
  197011134157
  


 
  
   
    notification.sent
    2023-02-24T08:27:22.224Z
    BylMxrlUCs
    
     BylMxrlUCs
     /envelopes/ryxlSx8Ci/recipients/SJZlrg8Aj
     /envelopes/ryxlSx8Ci/recipients/SJZlrg8Aj/notifications/BylMxrlUCs
     Dokument att signera
     caroline.swartstrom@se.gt.com
     2023-02-24T08:27:22.051Z
     011001868288b261-441453c3-b25b-4c14-8430-38f78d9fc9cc-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-02-24T12:16:24.052Z
    SJZlrg8Aj
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.1587.50
      88.131.44.131
    
     SJZlrg8Aj
     2023-02-24T12:16:24.027Z
     /envelopes/ryxlSx8Ci/recipients/SJZlrg8Aj
     /envelopes/ryxlSx8Ci
   
    
     /envelopes/ryxlSx8Ci/recipients/SJZlrg8Aj
     Caroline
     Swartström
     88.131.44.131
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  82.196.111.112
  Anna Caroline
  Svartström
  SJZlrg8Aj
  1986-01-14
  Anna Caroline Svartström
  198601146940
  


 
  2023-02-24 13:18:34 CET
  82.196.111.112
  Anna Caroline
  Svartström
  rym05yLRs
  1986-01-14
  Anna Caroline Svartström
  198601146940
  


 
  2023-02-24 08:50:46 CET
  193.183.249.158
  MARINA
  STUBERG
  SyEQ51URi
  1981-01-08
  MARINA STUBERG
  198101088204
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  193.14.193.185
  Stina Birgitta
  Thorée
  HJCU518Ao
  1978-04-23
  Stina Birgitta Thorée
  197804232044
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