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Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Karin HöglundNamn: 
2022-12-30 08:55Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
87B12BC9392284077EE64ECF45F0D9858FEB687A2FE6065348503F35EB88E3B4

ANNELIE WALLBERGNamn: 
2022-12-30 09:25Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
87B12BC9392284077EE64ECF45F0D9858FEB687A2FE6065348503F35EB88E3B4

Marit Solgerd HolmstrandNamn: 
2022-12-30 09:52Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
87B12BC9392284077EE64ECF45F0D9858FEB687A2FE6065348503F35EB88E3B4

Ulf John-Erik NymanNamn: 
2022-12-30 10:45Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
87B12BC9392284077EE64ECF45F0D9858FEB687A2FE6065348503F35EB88E3B4
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	Val av ombud vid fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks- eller skogsbruksfrågor) mandatperioden 2023-2026 (4)
	Val av ledamot och ersättare till Inköp Gävleborgs direktion för mandatperioden 2023-2026
	Val av representant till Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa ekonomisk förening (1)
	Signering
































































































































































































































































































































