
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGES TENNISFORBUND 

12. oktober 2022 kl. 17.00 ble det avholdt styremøte på OTA. 

Til stede:  Lars Gjerdåker, President 
Karin Hjelle Dalbak, Visepresident 
Monica Andersen Mo, Styremedlem 
Eivind Sandnes, Styremedlem 
Mina Adelein Sælen Pedersen, Styremedlem (Deltok digitalt) 
Fredrik Vabog, Styremedlem 
Håkon Bjercke Styremedlem - Ansattrepresentant 
Caroline Tidemand, Styremedlem vara 
Arve Sjølstad, Styremedlem vara 

Fra administrasjonen: Aslak Paulsen, Generalsekretær 
    Christian Grind, Vara ansattrepresentant / Referent 

Fraværende:   Egil André Berglund, Styremedlem  

 
Sak 39/22 Velkommen  
Presidenten ønsket velkommen og presenterte dagens agenda.  
Det ble gjort vurdering av habilitet iht agenda. Ingen kommentarer om inhabilitet ble notert. 

Vedtak: Referat fra styremøte 06.09.22 er godkjent og har blitt signert digitalt.  

Sak 40/22 Foreløpig regnskap 2022  
Generalsekretær gikk igjennom regnskap 2022 per 03.10.2022 som viser prognose - 980.000 i resultat 
(Budsjett viser - 1.060.000 kr) for 2022. 

Avvik i forhold til budsjett:  
Topptennis: Davis Cup -1.500.000, Jr. landslag -270.000, Int. turneringer +300.000 
Klubb/Bredde: Nasjonale turneringer -595.000, Lønn, +300.000, Anlegg +500.000, Post 3 +550.000 
Medlemsservice/admin: Lønn -340.000, Medlemskont. +500.000, MVA +200.000, Post 2 +800.000 

Prognose for DC på Lillehammer er -430.000 kr på arrangementet. 

Sak 41/22 Resultat medlemsundersøkelse 
Christian Grind fra NTF admin gikk igjennom overordnede resultater fra NTFs medlemsundersøkelse. 
96 svar med god spredning geografisk og god fordeling i størrelse på klubbene. Klubbene rapporterer 
at innendørs banekapasitet og rekruttering av personer til frivillige verv er to store utfordringer. Det er 
middels kjennskap til noen av NTFs nøkkelkonsept som Aktiv klubb og Spillerguiden. Klubbene er 
totalt sett fornøyd med NTFs arbeid og tilbud på fokusområdene for NTF. NTFs arbeid med Padel 
scorer dog noe under middels. Generelt servicenivå ved henvendelser til NTF er det som klubbene er 
aller mest fornøyd med. 



Generelt rapporterer klubbene at de er flinke på å vedlikeholde og utvikle klubbens eget anlegg, men 
at de er middels gode på å ta initiativ til å påvirke lokale plan- og reguleringsprosesser og tydeliggjøre 
behov og formidle disse til idrettsrådene. 

39% av klubbene rapporterer at pris er utslagsgivende for rekruttering. 

Av klubbene som har toppidrettsutøvere melder 44% at de har godt samarbeid med nærliggende 
klubber om toppidrett, og 57 % av disse klubbene melder at de har et godt samarbeid med NTF om 
toppidrett. 

NTF administrasjon skal se dypere på resultatene fra undersøkelsen, i tillegg til å se på tiltak for 
forbedringer. 

Sak 42/22 Kommunikasjon/anlegg  
Generalsekretær informerte om mindre justeringer i arbeidsoppgaver i NTF admin. Generalsekretær 
tar over kontakten/påvirkningen mot det offentlige fra prosjektstilling anlegg.  

NTFs skal styrke planlegging både av kortsiktig og langsiktig kommunikasjon. NTF søker nå 
kommunikasjonsansvarlig. 
 
Det ble også lagt frem et forslag der NTF i 2023 samler alle stakeholders innen Tennis og Padel til en 
dag sammen rundt anlegg (NTF, klubber, leverandører og kommersielle aktører). 

Sak 43/22 Organisasjonsutvikling NTF og administrasjonen   
Arve Sjølstad presenterte det faglige rundt organisasjonsutvikling. Temaet inneholder mange faktorer, 
med blant annet: organisering, rolleforståelser, verdiprosessen, kundereisen og arbeidsmetodikk. Arve 
fokuserte videre på arbeidsmetodikk og prioritering er et viktig tema. Det ble også informert om 
hvordan Storhamar IL har arbeidet med disse tingene med stor suksess. Bør NTF jobbe mer agilt, 
spurte Arve. Arve skal også holde en presentasjon for NTF administrasjon om dette temaet senere i 
høst. 

Sak 44/22 Internasjonale arrangementer de neste årene – hvor legger vi listen?   
Laver Cup 
Fredrik Vabog informerte at Innovasjon Norge, etter å ha blitt kontaktet av Sport Consultancy, har tatt 
kontakt med NTF om at Laver Cup vurderer Norge som destinasjon for 2026. 
 
Karin Dalbak og Fredrik Vabog reiste over for å gjøre befaring på Laver Cup i London i september. 
 
NTF har nå hatt et møte med Visit Norge og Telenor Arena rundt dette temaet. 
 
Det ble informert at NTFs rolle vil i en slik turnering ikke være en arrangør, men en samarbeidspartner. 
Endelig destinasjon for Laver Cup i 2026 vil avklares innen 1. juli 2023. Hvis NTF skal bidra inn i 
arbeidet med dette må Visit Norway / Innovasjon Norge bidra med prosjektbistand til NTF. 
 
ATP/WTA-arrangement 
Fredrik informerte også en mulig vei til et ATP/WTA-arrangement innen 2030. 
En tidsplan kan være: Challenger i 2023/2024, Challenger i 2024/2025, Challenger eller ATP 250 i 
2025/2026 og ATP 250 i 2026/2027. 
 
Videre aksjoner som ble foreslått: 

• Formalisere en konsulentavtale 

• Innlede dialog med ITF 

• Initiere en utviklingsprosess av arrangør/arena 

• Valg av arrangør 

• Valg av selskapsform 

• Kontakte offentlige myndigheter 

• Etablere dialog med nøkkelinteressenter 

• Sponsorsamarbeid i samarbeid med arrangør 



Følgende må også vurderes: 

• NTFs rolle og prinsipiell avklaring rundt arrangørvalg 

• Det ble kommentert at WTA må også huskes på. 
 
Davis Cup Group stage 
NTF har også blitt kontaktet av Kosmos vedrørende interesse for å arrangere Davis Cup Group stage 
høsten 2023. 
 
Det ble enstemmig besluttet at styret trenger mer tid på å ta en avgjørelse vedrørende Laver Cup, 
ATP/WTA-arrangement og Davis Cup Group stage. Sakene vil på nytt bli behandlet i et fremtidig 
styremøte. 
 
Sak 45/22 Vi er halvveis i styreperioden 
Presidenten informerte om status vedr hovedmålene: 

 

• Grønt lys for: Medlemsantall, sunn og bærekraftig vekst og styrke klubbene gjennom  
klubbutvikling. 

• Oransje lys for: Sikre god samhandling, kommunikasjon og verdigrunnlag for norsk tennis og 
padel og etablering av kraftsentre. 

• Rødt lys for: Redusere kostnader for deltakelse, sikre rammebetingelser og mulighet for god 
drift for norsk tennis og padel og øke kapasitet på anlegg med større andel av offentlige 
spilleflater. 
 

Presidenten la frem vurderinger om status på NTFs pilarer: 
 

• Grønt lys for: Tennisskole og utdanning 

• Oransje lys for: Turneringer og arrangementer, padel og topptennis 

• Rødt lys for: Anlegg  
 
Presidenten presentere også et forslag om endringer i arbeidsgruppene. Det er ønskelig med mer 
fokus på noen områder. Det ble besluttet at det skal skapes en arbeidsgruppe for internasjonale 
turneringer med Lars, Fredrik, Karin, Mina og en arbeidsgruppe for organisasjonsutvikling med Arve 
og Lars. 
 
Arbeidet rundt klubbutvikling og turnering fungerer godt i norsk tennis og det er mindre behov for at vi 
opprettholder arbeidsgrupper rundt dette med pålagt deltakelse fra styremedlemmer. Disse forslås 
således nedlagt frå styret si side, og kan ev opprettholdes på adm-nivå. 
 
Sak 46/22 Ledermøte/Tennis- og padelforum/CC   
Saken ble ikke tatt opp på styremøtet. 
 
Sak 47/22 Bærekraft/Internasjonal strategi – et utkast 
Saken ble utsatt til neste styremøte. 
 
Sak 48/22 Eventuelt  
Presidenten informerte at de nordiske landenes tennisforbund skal møtes neste uke. Presidenten vil 
også at styret ved et fremtidig møte diskuterer hvordan NTF skal representeres ved store turneringer 
fremover. 

 

Oslo, 12.10.2022   
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Håkon Bjercke Styremedlem - Ansattrepresentant 
Caroline Tidemand, Styremedlem vara 
Arve Sjølstad, Styremedlem vara 


Fra administrasjonen: Aslak Paulsen, Generalsekretær 
    Christian Grind, Vara ansattrepresentant / Referent 


Fraværende:   Egil André Berglund, Styremedlem  
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behov og formidle disse til idrettsrådene. 
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klubber om toppidrett, og 57 % av disse klubbene melder at de har et godt samarbeid med NTF om 
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Fredrik Vabog informerte at Innovasjon Norge, etter å ha blitt kontaktet av Sport Consultancy, har tatt 
kontakt med NTF om at Laver Cup vurderer Norge som destinasjon for 2026. 
 
Karin Dalbak og Fredrik Vabog reiste over for å gjøre befaring på Laver Cup i London i september. 
 
NTF har nå hatt et møte med Visit Norge og Telenor Arena rundt dette temaet. 
 
Det ble informert at NTFs rolle vil i en slik turnering ikke være en arrangør, men en samarbeidspartner. 
Endelig destinasjon for Laver Cup i 2026 vil avklares innen 1. juli 2023. Hvis NTF skal bidra inn i 
arbeidet med dette må Visit Norway / Innovasjon Norge bidra med prosjektbistand til NTF. 
 
ATP/WTA-arrangement 
Fredrik informerte også en mulig vei til et ATP/WTA-arrangement innen 2030. 
En tidsplan kan være: Challenger i 2023/2024, Challenger i 2024/2025, Challenger eller ATP 250 i 
2025/2026 og ATP 250 i 2026/2027. 
 
Videre aksjoner som ble foreslått: 


• Formalisere en konsulentavtale 
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• Initiere en utviklingsprosess av arrangør/arena 


• Valg av arrangør 


• Valg av selskapsform 


• Kontakte offentlige myndigheter 


• Etablere dialog med nøkkelinteressenter 


• Sponsorsamarbeid i samarbeid med arrangør 







Følgende må også vurderes: 


• NTFs rolle og prinsipiell avklaring rundt arrangørvalg 


• Det ble kommentert at WTA må også huskes på. 
 
Davis Cup Group stage 
NTF har også blitt kontaktet av Kosmos vedrørende interesse for å arrangere Davis Cup Group stage 
høsten 2023. 
 
Det ble enstemmig besluttet at styret trenger mer tid på å ta en avgjørelse vedrørende Laver Cup, 
ATP/WTA-arrangement og Davis Cup Group stage. Sakene vil på nytt bli behandlet i et fremtidig 
styremøte. 
 
Sak 45/22 Vi er halvveis i styreperioden 
Presidenten informerte om status vedr hovedmålene: 


 


• Grønt lys for: Medlemsantall, sunn og bærekraftig vekst og styrke klubbene gjennom  
klubbutvikling. 
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• Rødt lys for: Anlegg  
 
Presidenten presentere også et forslag om endringer i arbeidsgruppene. Det er ønskelig med mer 
fokus på noen områder. Det ble besluttet at det skal skapes en arbeidsgruppe for internasjonale 
turneringer med Lars, Fredrik, Karin, Mina og en arbeidsgruppe for organisasjonsutvikling med Arve 
og Lars. 
 
Arbeidet rundt klubbutvikling og turnering fungerer godt i norsk tennis og det er mindre behov for at vi 
opprettholder arbeidsgrupper rundt dette med pålagt deltakelse fra styremedlemmer. Disse forslås 
således nedlagt frå styret si side, og kan ev opprettholdes på adm-nivå. 
 
Sak 46/22 Ledermøte/Tennis- og padelforum/CC   
Saken ble ikke tatt opp på styremøtet. 
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Saken ble utsatt til neste styremøte. 
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Presidenten informerte at de nordiske landenes tennisforbund skal møtes neste uke. Presidenten vil 
også at styret ved et fremtidig møte diskuterer hvordan NTF skal representeres ved store turneringer 
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     HknJKa0NPi
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/SklEhA4Ds
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/SklEhA4Ds/notifications/HknJKa0NPi
     Invitasjon til å signere
     a-sjoels@online.no
     2022-11-30T13:41:11.292Z
     01100184c8c51a0c-70dc688d-396b-4a55-b68d-6c1bfa2242e0-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-11-30T13:41:11.527Z
    HkggJYp04ws
    
     HkggJYp04ws
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/rk1r82EDs
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/rk1r82EDs/notifications/HkggJYp04ws
     Invitasjon til å signere
     hakon.bjercke@tennis.no
     2022-11-30T13:41:11.349Z
     01100184c8c51a56-ef6d890d-3187-4a50-a53e-9207c9ad4504-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-11-30T13:41:11.574Z
    S1AkFaCEvs
    
     S1AkFaCEvs
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/r1hz204vs
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/r1hz204vs/notifications/S1AkFaCEvs
     Invitasjon til å signere
     caroline.tidemand@gmail.com
     2022-11-30T13:41:11.314Z
     01100184c8c51a48-2fbfbd73-e50b-4eac-b92f-3278d0b2edde-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-11-30T13:42:55.118Z
    rk1r82EDs
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
      193.214.74.54
      2022-11-30T13:42:55.066Z
    
     rk1r82EDs
     2022-11-30T13:42:55.066Z
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/rk1r82EDs
     /envelopes/BJIBE24vs
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/rk1r82EDs
     Håkon
     Bjecke
     193.214.74.54
   
  
   
    signature.created
    2022-11-30T13:45:34.165Z
    BJlGRjRVDj.rk1r82EDs
    
     BJlGRjRVDj.rk1r82EDs
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj/signatures/BJlGRjRVDj.rk1r82EDs
     
      /envelopes/BJIBE24vs/recipients/rk1r82EDs
    
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj
     Håkon
     Bjecke
     hakon.bjercke@tennis.no
     signed
     
     193.214.74.54
     email
     2022-11-30T13:45:34.153Z
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/rk1r82EDs
     Håkon
     Bjecke
     193.214.74.54
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-11-30T13:54:31.172Z
    r1MmI24Ps
    
     
      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
      129.177.198.45
      2022-11-30T13:54:31.142Z
    
     r1MmI24Ps
     2022-11-30T13:54:31.142Z
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/r1MmI24Ps
     /envelopes/BJIBE24vs
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/r1MmI24Ps
     Mina Adelin Sælen
     Pedersen
     129.177.198.45
   
  
   
    signature.created
    2022-11-30T13:54:40.920Z
    BJlGRjRVDj.r1MmI24Ps
    
     BJlGRjRVDj.r1MmI24Ps
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj/signatures/BJlGRjRVDj.r1MmI24Ps
     
      /envelopes/BJIBE24vs/recipients/r1MmI24Ps
    
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj
     Mina Adelin Sælen
     Pedersen
     minaadel@online.no
     signed
     
     129.177.198.45
     email
     2022-11-30T13:54:40.898Z
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/r1MmI24Ps
     Mina Adelin Sælen
     Pedersen
     129.177.198.45
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-11-30T14:06:04.399Z
    SklEhA4Ds
    
     
      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
      185.32.88.146
      2022-11-30T14:06:04.377Z
    
     SklEhA4Ds
     2022-11-30T14:06:04.377Z
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/SklEhA4Ds
     /envelopes/BJIBE24vs
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/SklEhA4Ds
     Arve
     Sjølstad
     185.32.88.146
   
  
   
    signature.created
    2022-11-30T14:08:28.083Z
    BJlGRjRVDj.SklEhA4Ds
    
     BJlGRjRVDj.SklEhA4Ds
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj/signatures/BJlGRjRVDj.SklEhA4Ds
     
      /envelopes/BJIBE24vs/recipients/SklEhA4Ds
    
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj
     Arve
     Sjølstad
     a-sjoels@online.no
     signed
     
     185.32.88.146
     email
     2022-11-30T14:08:28.038Z
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/SklEhA4Ds
     Arve
     Sjølstad
     185.32.88.146
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-11-30T14:32:07.965Z
    rJglNL2VDo
    
     
      Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 15117.112.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
      193.75.58.59
      2022-11-30T14:32:07.891Z
    
     rJglNL2VDo
     2022-11-30T14:32:07.891Z
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/rJglNL2VDo
     /envelopes/BJIBE24vs
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/rJglNL2VDo
     Eivind
     Sandnes
     193.75.58.59
   
  
   
    signature.created
    2022-11-30T14:34:24.097Z
    BJlGRjRVDj.rJglNL2VDo
    
     BJlGRjRVDj.rJglNL2VDo
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj/signatures/BJlGRjRVDj.rJglNL2VDo
     
      /envelopes/BJIBE24vs/recipients/rJglNL2VDo
    
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj
     Eivind
     Sandnes
     eivindsandnes@gmail.com
     signed
     
     193.75.58.59
     email
     2022-11-30T14:34:24.053Z
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/rJglNL2VDo
     Eivind
     Sandnes
     193.75.58.59
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-11-30T14:36:39.048Z
    SkORHhVvi
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
      86.62.171.51
      2022-11-30T14:36:38.837Z
    
     SkORHhVvi
     2022-11-30T14:36:38.837Z
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/SkORHhVvi
     /envelopes/BJIBE24vs
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/SkORHhVvi
     Karin
     Dalbak
     86.62.171.51
   
  
   
    signature.created
    2022-11-30T14:36:50.548Z
    BJlGRjRVDj.SkORHhVvi
    
     BJlGRjRVDj.SkORHhVvi
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj/signatures/BJlGRjRVDj.SkORHhVvi
     
      /envelopes/BJIBE24vs/recipients/SkORHhVvi
    
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj
     Karin
     Dalbak
     karinhjelledalbak@gmail.com
     signed
     
     86.62.171.51
     email
     2022-11-30T14:36:50.509Z
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/SkORHhVvi
     Karin
     Dalbak
     86.62.171.51
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-12-01T07:57:30.420Z
    ryxetEnNws
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.62
      195.70.177.125
      2022-12-01T07:57:30.370Z
    
     ryxetEnNws
     2022-12-01T07:57:30.370Z
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/ryxetEnNws
     /envelopes/BJIBE24vs
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/ryxetEnNws
     Lars
     Gjerdåker
     195.70.177.125
   
  
   
    signature.created
    2022-12-01T07:57:57.138Z
    BJlGRjRVDj.ryxetEnNws
    
     BJlGRjRVDj.ryxetEnNws
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj/signatures/BJlGRjRVDj.ryxetEnNws
     
      /envelopes/BJIBE24vs/recipients/ryxetEnNws
    
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj
     Lars
     Gjerdåker
     lars.gjerdaker@shell.com
     signed
     
     195.70.177.125
     email
     2022-12-01T07:57:57.115Z
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/ryxetEnNws
     Lars
     Gjerdåker
     195.70.177.125
   
  
   
    notification.sent
    2022-12-02T10:12:05.176Z
    r1x6d1Lvvo
    
     r1x6d1Lvvo
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/Sklb834wo
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/Sklb834wo/notifications/r1x6d1Lvvo
     Invitasjon til å signere
     fredrik.vabog@outlook.com
     2022-12-02T10:12:04.975Z
     01100184d252610f-d7e76f99-66c7-4a78-ad68-caa87c992368-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-12-02T10:12:09.196Z
    Skl-Fy8Dvo
    
     Skl-Fy8Dvo
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/B1ZGL2EPs
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/B1ZGL2EPs/notifications/Skl-Fy8Dvo
     Invitasjon til å signere
     monica.andersen.mo@gmail.com
     2022-12-02T10:12:08.966Z
     01100184d25270a0-c77f1542-1d90-412b-9755-438f870c4edb-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-12-02T10:12:14.006Z
    BkeUY1Uwvi
    
     BkeUY1Uwvi
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/r1hz204vs
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/r1hz204vs/notifications/BkeUY1Uwvi
     Invitasjon til å signere
     caroline.tidemand@gmail.com
     2022-12-02T10:12:13.857Z
     01100184d25283b6-1939b670-7983-48c3-b57f-b43516bf86c7-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-12-02T12:01:49.851Z
    r1hz204vs
    
     
      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
      77.18.60.236
    
     r1hz204vs
     2022-12-02T12:01:49.794Z
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/r1hz204vs
     /envelopes/BJIBE24vs
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/r1hz204vs
     Caroline
     Tidemand
     77.18.60.236
   
  
   
    signature.created
    2022-12-02T12:02:13.756Z
    BJlGRjRVDj.r1hz204vs
    
     BJlGRjRVDj.r1hz204vs
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj/signatures/BJlGRjRVDj.r1hz204vs
     
      /envelopes/BJIBE24vs/recipients/r1hz204vs
    
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj
     Caroline
     Tidemand
     caroline.tidemand@gmail.com
     signed
     
     77.18.60.236
     email
     2022-12-02T12:02:13.740Z
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/r1hz204vs
     Caroline
     Tidemand
     77.18.60.236
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-12-02T15:23:01.577Z
    B1ZGL2EPs
    
     
      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
      85.165.29.201
      2022-12-02T15:23:01.532Z
    
     B1ZGL2EPs
     2022-12-02T15:23:01.532Z
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/B1ZGL2EPs
     /envelopes/BJIBE24vs
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/B1ZGL2EPs
     Monica Andersen
     Mo
     85.165.29.201
   
  
   
    signature.created
    2022-12-02T15:23:44.780Z
    BJlGRjRVDj.B1ZGL2EPs
    
     BJlGRjRVDj.B1ZGL2EPs
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj/signatures/BJlGRjRVDj.B1ZGL2EPs
     
      /envelopes/BJIBE24vs/recipients/B1ZGL2EPs
    
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj
     Monica Andersen
     Mo
     monica.andersen.mo@gmail.com
     signed
     
     85.165.29.201
     email
     2022-12-02T15:23:44.749Z
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/B1ZGL2EPs
     Monica Andersen
     Mo
     85.165.29.201
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-12-03T15:38:15.002Z
    Sklb834wo
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
      88.90.68.116
      2022-12-03T15:38:14.887Z
    
     Sklb834wo
     2022-12-03T15:38:14.887Z
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/Sklb834wo
     /envelopes/BJIBE24vs
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/Sklb834wo
     Fredrik
     Vabog
     88.90.68.116
   
  
   
    signature.created
    2022-12-03T15:40:15.991Z
    BJlGRjRVDj.Sklb834wo
    
     BJlGRjRVDj.Sklb834wo
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj/signatures/BJlGRjRVDj.Sklb834wo
     
      /envelopes/BJIBE24vs/recipients/Sklb834wo
    
     /envelopes/BJIBE24vs/documents/BJlGRjRVDj
     Fredrik
     Vabog
     fredrik.vabog@outlook.com
     signed
     
     88.90.68.116
     email
     2022-12-03T15:40:15.973Z
   
    
     /envelopes/BJIBE24vs/recipients/Sklb834wo
     Fredrik
     Vabog
     88.90.68.116
   
  
 
  169330



 
  2022-11-30 15:36:50 CET
  86.62.171.51
  Karin
  Dalbak
  SkORHhVvi
  karinhjelledalbak@gmail.com
  Karin Dalbak
  email
  email



 
  2022-11-30 15:08:28 CET
  185.32.88.146
  Arve
  Sjølstad
  SklEhA4Ds
  a-sjoels@online.no
  Arve Sjølstad
  email
  email
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