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Till den återtagna Ekobrottsmyndighetens hederligaste ämbetsmänniskor av
folkstaten Konungariket Sverige
Till den återtagna Polismyndighetens hederligaste ämbetsmänniskor av
folkstaten Konungariket Sverige, krigsbrotts avdelningen
Till den återtagna Regeringskansliet myndighetens hederligaste
ämbetsmänniskor av folkstaten Konungariket Sverige,
Till den återtagna Riksbanken myndighetens hederligaste ämbetsmänniskor av
folkstaten Konungariket Sverige,
Till den återtagna Riksrevisionen myndighetens hederligaste ämbetsmänniskor
av folkstaten Konungariket Sverige,
Till den återtagna Åklagarmyndighetens hederligaste ämbetsmänniskor av
folkstaten Konungariket Sverige,
Till den återtagna Sveriges Domstolar myndighetens hederligaste
ämbetsmänniskor av folkstaten Konungariket Sverige,
Till den återtagna Svenska kyrkan myndighetens hederligaste ämbetsmänniskor
av folkstaten Konungariket Sverige,
Till de återtagna Rikets Statsmyndighetens hederligaste ämbetsmänniskor av
folkstaten Konungariket Sverige,
Dittas av Gudalandet dekret om vad Rikets alla lagliga årsrevisioner ska
innehålla. Utlysning av redovisnings brott av Haninge Kommuns
mötesprotokoll av fullmäktige mötet 4.4.22. som har olagligt falsificerats och
Ditta Rietumas yrkanden, beslut, varje människas värdepapper Human´s Earth

Heritage Bond och Lands Tinget Haninge beslut och NiRunBerg II världstingets
beslut, som lämnades under mötet för att föras till handlingarna, har olagligt
uteslutits ur protokollet. Sanningsredogörelse protokoll av Haninge Kommun
Holding AB årets 2021 godkännande mötet hos företaget som utger sig vara
Kommunfullmäktige av Haninge, men egentligen driver ett dödsläger genom
bedräggeri, och alla kommunfullmäktige i Haninge och i hela riket och i
världen, saknar fullmakter eller pålitliga bevis på att de blivit lagligt valda av
Haninges invånare och Folkstatens Konungariket Sverige medborgare, elelr har
gett dessa ed om kunnig och kärleksfull andels förvaltning, och har inga avtal
med Haninges urfolks ledare, varken nu eller historiskt, varmed Ditta av
Gudalandet övertar laglig representation av Haninges, rikets och världens alla
Människor för att avveckla Romerska Döds Kulten och etablera Kärleks
Ordningen. Världs Gudalandets regerings rekonstruktion av världens
riksrevisioner, för överlevnad av Mänskligheten och allt levande på Jorden.

1. Dittas av Gudalandet dekret om vad Rikets alla lagliga årsrevisioner ska
innehålla
1. Ägarbeteckning av bolaget, med ägarnas namn, adresser och
telefonnummer. Ägarnas och bolagets lednings avtal med Folkets alla
medborgare och Folket trogen Folkstatens Konungariket Sverige
regering ska redovisas grundligt och bifogas årsrevisionen i sin helhet.
2. Av ägarna gjord verifierings och validerings bevisning av att bolagets
ledning är trogna nationens urfolk och medborgare, har verklig via
Sannings Kommision bevisad kompetens, och arbetar inte för att avrätta
nationen, men för att verkställa grundlagarna, urfolks rättigheter,
Mänskliga rättigheter och Gudaländares Rättigheter och Plikter.
3. Årsrevisionerna är lagliga enbart ifall de bygger på konstitutionella
grunder, och inte bara på UCC (Uniform Commercial Code) globala affärs
koden av Romerska Currians världsmonopol. Därmed ska av bolagets
verksamhet påverkade Människors arvsandelar i världen, EU, staten,
socken, urfolks tinget, vara registrerade som bas för bolagets
verksamhet. (Ladda ner Human´s Earth Heritage Bond från
LoveOrder.INFO)
4. Årsrevisioner är lagliga och godkända enbart ifall de är granskade och
godkända av bevisligen lokal urfolk och medborgare trogen revision.
5. Lokal Urfolks Lands Tinget revision av bolaget ska vara högsta
beslutande organ för bolagets verksamhets godkännande i urfolks
området.

6. Medborgar Lands Tingets revision granskar alla av urfolks tinget
godkända verksamheter.
7. Människorätts revisionen granskar alla av urfolks och medborgar ting
godkända bolags verksamheter. Därmed erhålles 3 nivåer av säkerhet för
nationens folk.
8. Försäkring och bevisning ska bifogas av att ledning av bolaget ser till att
alla Människor i riket är skyddade via i tusentals år beprövade säkerhets
system och utsätts inte för alla slags experiment.
9. Alla experimentella teknologier, medicin och sociala processer som
rekomenderats av ledningen under året ska redovisas och bevisning av
deras säkerhet ska bifogas årsredovisningen.
10. Alla arbetskrafts användnings processer ska bevisas för att inte vara
människohandels processer systemiskt.
11. Alla finansiella och monetära system som används och påtvingas andra
av bolaget ska redovisas i deras systemiska säkerhet. Alla ägare av banker
som används av bolaget ska redovisas med telefon och adress, deras avtal
med folkstatens Konungariket Sverige medborgare och de trogen
regering ska redovisas och bifogas i sin helhet.
12. Alla media ägare som bolaget är beroende av ska redovisas.
13. Alla skol och universitets ägare ska redovisas.
14. Kyrka, Polis och Försvars ägare ska redovisas, alla namn och
kontaktuppgifter, deras avtal.
15. För att etablera säkerhet av rikets Folk, ockupations strukturerna av
revisorer av Anders Arborelius Inkvisitionens Jesuit Döds Kult ska genast
kapitulera och återlämna hela statens struktur som det stöldgodset det
är, ifrån sig – till riksrevisionen av laglig regering av Leif Erlingsson,
Folkstatens Konungariket Sverige regent. Alla som vägrar att stoppa
Mänsklighetens mördare omyndigförklaras och deras liv blir hinder för
Mänsklighetens överlevnad på Jorden, och de beordras till självisolering
eller själveliminering. Ni erhåller Era Gudaländares rättigheter och
världs arvs andelar ifall Ni signerar fredsavtalet av Gudalandet. Annars är
det Galgstenet som gäller
16. Revisorer som har inte övergått till arbete i urfolks och medborgar
Lands Tinget är inte lagliga. Granska MSS.lege.net och LoveOrder.INFO
dokumentation och stadga och övergå i arbete för livet försäkrade och
skyddande Ditta och Leif av Gudalandet nations strukturer. Så länge Du
har inte gjort det så är Du omyndigförklarad, för att räddning av
mänskligheten ska ha laga kraft via imperatorernas Ditta och Leif av
Gudalandet världsregerings imperium struktur, som räddad var och en
av alla Mänsklighetens människor, som har 2020 och 2021 begått extrema
självskade gärningar.

Anmälan av organiserad massmördar brottslighet av massmördare som låtsas vara
revisorer, samt låtsas vara Haninge kommunfullmäktige eller folkets förtroendevalda i
diverse regeringar fast de arbetar åt Nazi-Folkmördare, utan att ha några verkliga bevis
av fullmakter eller ed till Folket, medan de verkställer beslut av främmande makt Pope
Francis/Tedros/Schwab/Gates, som har stulit Folkets alla stockar i riket, all mark och
alla fastigheter, alla myndigheter – genom vilka de avrättar folket med dolda biovapen
maskerade som vacciner, och påtvingar alla allt omfattande vapeniserade dödsläger
system.
Ditta Rietuma avslöjade i Haninge kommunhusets Skärgårdssal kommunstryrelsens
och revisionens revisionsbrott där organiserad brottslighet har dolt ägarna av Haninge
Kommun Holding AB, som är alla Haninges medborgare. Ditta avsatte och ersätter nu
de olagliga krigsbrottslingarna som låtsas vara kommunfullmäktige, även 4.4.22. kl
16.15. och begärde att årsredovisningarna för 2021 kan inte godkännas bl a beroende på
avsaknad av redovisning av medborgaraktier/ andelar i stat och socken, och många
pågående krigsbrott så som genom oinformerad medgivande påtvingade gift
injektioner, som genom PsyOp nu drabbat 85 % av befolkningen.
Ansvarsfrihet kan inte ges varken till revisorerna eller alla dessa medborgarnas
fullmakter saknande individer, som låtsas vara folkets ledamöter, som har begått
folkmords brott i åratal, och gjort sig omöjliga att ersätta med laglig makt.
2. Utlysning av redovisnings brott av Haninge Kommuns mötesprotokoll av
fullmäktige mötet 4.4.22. som har olagligt falsificerats och Ditta Rietumas
yrkanden, beslut, varje människas värdepapper Human´s Earth Heritage Bond
och Lands Tinget Haninge beslut och NiRunBerg II världstingets beslut, som
lämnades under mötet för att föras till handlingarna, har olagligt uteslutits ur
protokollet.
Detta världsvida bedräggeri med förgiftare som låtsas vara folkvalda tar slut nu. Detta
dokument översätts till alla världens språk och användes för återtag av alla nationers
alla människors myndigheter, socken ledning, banker, försäkringar, och all kritisk
infrastruktur, ifrån fusk ledamöter i hela världen.
Denna Jesuit/ Tedros/ FN/ BIS döds kult är apokalyptisk och ifall de inte själv
arresterar sig själva till karantän ifrån alla maktområden, Jorden kommer att redan
2025 vara utan syre för människor och allt levande, och utan koldioxid som plantorna
behöver.
Ingen annan har haft kompetensen att avslöja och dömma hela världens Satanist
nätverket, men Ditta och Leif av Gudalandet har gjort det. Redan sedan hela Sveriges
riksdag anmäldes till riksåklagaren 2012, för massmordet som skapades i Lybien, och
som Sverige nu leder i Ukraina, Ryssland och alla andra världens fängelse nationer av
Danske Bank Kriminalvårdens världbolag av Serco och Atos m fl.

Förutsättning är dock att NiRunBerg II tribunal av Gudalandet sker inom Gudalandets
domsrätt, istället för den Romerska dödskultens Maritime Law Uniform Commercial
Code. Ingen ska dömma till plågsamma fängelse straff. Alla som vägrar kapitulera och
signera freds avtalet av Gudalandet, erhåller självarresterings order och döds straff som
de själva ska verkställa, - för deltagande i avrättningen av Hela Mänskligheten och Allt
Levande på Jorden.
Alla Mänskliga Civilisationen stulna världstillgångar återtas ifrån piraterna enligt
rådande lag om återtag av resurser ifrån krigsbrottslingar, terrorister och kriminella
stor tjuvar. Dekolonisering och Repatriation etableras i alla nationer.
3. Protokollet av Ditta Rietumas yrkande och beslut 4.4.22. på Haninge
Kommunfullmäktige mötet, under Allmänhetens frågestund §29.
Mötets video protokoll på Haninge.se:
https://haningekommun.screen9.tv/media/Zs8uPwWRRJ1b4d_pzfLiEw/haninge-kf2022-04-04
Möteshandlingar på Haninge.se
Kommunfullmäktige 2022-04-04 (PDF, 133,57 Mb)
https://www.haninge.se/contentassets/4ef2691f457a4941b537226d8af63f5a/handlingartill-kommunfullmaktige-2022-04-04.pdf
Handlingar för möte Kommunstyrelsen den 2022-04-25.pdf (PDF, 87,71 Mb)
https://www.haninge.se/contentassets/4ef2691f457a4941b537226d8af63f5a/handlingarfor-mote-kommunstyrelsen-2022-04-25.pdf
Mötets plats adress: Skärgårdssalen,Rudsjöterrassen 2, Haninge.
Mötets här protokollförda tid är 7 minuter 10 sekunder: Klockan 16:11:35. – 16:18:45, 4.
April (1)2022.
Transkriptionen börjar.
Sekreteraren Fredrika Forslund, sittandes bredvid, trycker knappen för mikrofonen åt vid
podiet stående Ditta Rietuma.
Ditta: Jag heter Ditta Rietuma, och jag representerar medborgarna här i Haninge.
Jag undrar vem jag ska ställa frågan till. Vem är det här som representerar Haninge
Kommuns ägare?
Meeri Waasberg reser sig.

Ok, så Du har firmatecknarrätten, men inte ensam?
Ja, så, i varje fall – det är ägarfrågan som jag vill lyfta. Dessutom så är den här
revisionen (håller i årsrevisions A5 häftet som fanns vid ingången)... jag tror den
fortfarande är inte på webbsidan, den fanns inte under dagen, finns den nu?
Ok, men det härligt att se här, att i det här häfet så står det att - samtliga aktier ägs av
Haninge Kommun Holding AB.
Det som Vi ska lämna en begäran om är att
Vi som Medborgare har ju inte fått några bevis på vem som äger bolaget, och de här
aktierna ska ju endås ha någonting med medborgarna att göra, för det är ju
medborgarna som är folket som äger det här – de här 11 Haninge Kommun bolagen,
egentligen.
Det är därför Vi vill att till protokollet här ska tillföras att LandsTinget Haninge anser
sig att representera alla Haninges medborgares andelsrätt i mark och gods i Folkstaten
Konungariket Sverige, och yrkar att de c a 90.000 medborgares andels förvaltning har
inte redovisats i årsredovisningen och deras andels avtal har försvunnit, och behöver
återetableras, innan revisionsberättelsen kan godkännas.
Och likväl har det pågått, och fortfarande pågår, många krigsbrott, som har även med
de här pandemi åren att göra.
Och genom den här årsredovisningen, ifall Vi verkligen tar i frågorna ordentligt, så kan
Vi skapa fred, och t o m stoppa kriget, vill jag påstå! Vi har den metodiken, med då
måste Vi verkligen idebntifiera – vem har aktierna, och vem äger de här bolagen.
Och Vi i urfolks och medborgar LandsTinget som Vi har återetablerat, efter att
Landstinget likviderades 1.1.20., så Vi har återetablerat LandsTinget, och Vi låter inte
REGIONERNA överta LandsTinget, för det är ett privat bolag, och där har inte heller Vi
medborgandelar i, i de här verksamheterna.
Och Vi vill ha avtal som ska klargöras och redas ut.
Och Vi har nu etablerat ett värdepapper på mänsklighetens andelar i Mänskliga
Civilisationen, och där bryts de ner till riks andelar, till socken andelar, till urfolks
andelar, och det blir väldigt...
Kennet Forsberg sätter på sin mikrofon, och Dittas mikrofon stängs av.

... påtagligt så jag kommer även att bifoga det här.

Kenneth: Nu måste jag be Dig, nu måste jag be Dig komma till frågan, och det går inte
att yrka någonting. De ända som kan yrka det är ledamöter i fullmäktige. Man kan inte
yrka, och det är en frågestund, det går inte att yrka på förslaget till beslut under en
frågestund, så den möjligheten finns inte.
Ditta: Men Ni har inte bevisat det här, Ni har inte påvisat att Ni har fullmakter att
företräda oss. Vi har inga avtal med Er och det här är komerciell Uniform Commercial
Code som det här bolaget bedriver sin verksamhet inom. Det är faktiskt mycket
tveksamt om det här är verkligen en konstitutionell verksamhet.
Kenneth: Då tror jag att Vi har förstått frågan, och då lämnar jag ordet till
kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (Socialdemokraterna), som har begärt
ordet och får lämna svar. Varsågod, Meri Wasberg.
Syns att Kenneth trycker extra på några knappar.
Fredrika Forslund säger till Ditta – Du måste nu lämna talarstolen. Du måste nu lämna
talarstolen.
Ditta förodmjukad av olaglig störning tänker – det är väl inte meningen att jag ska ta
emot svaret på gående fot på trapporna, - och stannar kvar i talarstolen.
Meeri Wasberg: Ordförande, ledamöter, och kanske framförallt åhörare och
allmänheten i Haninge Kommun som sitter och lyssnar på det här Fullmäktige.
Haninge Kommun består ju av alla sina invånare, som utgör medlemmarna i
kommunen. Den fråga som Vi fick, som jag uppgfattar det som, har att göra med alla
våra kommunala bolag, både de som Vi äger till 100 % och de där kommunen är
delägare i tillsammans med andra kommuner. De delar av den kommunala
verksamheten bedrivs i bolagsform och där kommunen som är en aktör som håller
hela kommunens aktie innehav, för att kunna företräda alla Haninge Kommuns
medborgare, invånare, medlemmar i Haninge kommun. Huruvida frågan skulle vara
konstitutionellt stridig eller inte, det är inte fråga för fullmäktige att hantera, det är en
fråga i så fall för Sverige Riksdag, som indelar Sverige i de regioner Vi har, som
hanterar vissa uppgifter på den kommunala nivån, men också våra kommuner, som
hanterar andra uppgifter, så som Vi i daglig tal betraktar t ex Haninge Kommun. Det är
nog det svar som jag från kommunledningens sida kan ge på frågeställarens fråga.
Tack.
Ditta: Men om även det bolaget (Riksdagen) har bara kommeciell verksamhet, då har
Vi medborgarna ingenstans att ta vägen, att få reda på. Om det här bolaget används för
at bedriva t ex injektioner som är giftiga genmodifierande nu...
Kenneth: Men då har frågeställaren fått svar ...

Ditta: ... då måste Vi faktiskt! Så Vi begär nu att den här riksrevisionen kan inte föras
till handlingarna och ansvarsfriheten kan inte ges, varken till revisorer eller till de som
kallar sig fullmäktige, för vi har inga bevis att Ni är våra fullmäktige. Ni får faktiskt
skaka fram de, bevis på hur Ni valdes till kommunfullmäktige med mera...
Kenneth: Jag får faktiskt be frågeställaren som har fått svar på sin fråga att lämna
talarstolen. Då ställer jag frågan - finns det någon mer som har en fråga om
årsredovisningen.
Ditta, som ger en bunt med dokument till Meeri Wasberg: Så det här ska föras till
handlignarna.
Ditta, till alla i salen: Krigsbrotten ska nu ta slut. Ni är skyldiga till krigsbrott. Vi har
Galsten här i Haninge.
Meeri Wasberg: Vi ska ta emot.
Ditta till alla: Vi har fört det här till åklagare.
Kenneth: Om inte det finns någon mer som har någon fråga om årsredovisningen, kan
Vi då avsluta allmänhetens frågestund? Svaret är ja. Kenneth klubbar som om han vore
domare.
Transkriptionen avslutad.
Men ingen av de c a 90.000 människorna i Haninge, har sett Kenneth Forsbergs
domar eller förvaltar ed av medborgar andelar i riket, uppdrags avtal eller
anställning till laglig konstitutionell allting eller medborgarnas stock i Haninge
socken och riket förvaltares bevis . Kenneth Forsberg uppenbarligen håller i
dödslägrets inkvisitörs klubba, och det verkar inte finnas någon annan än Ditta
och Leif av Gudalandet som försöker avsätta honom eller de andra nazi-partimaffiosos, ifrån att stjäla medborgarnas tillgångar för att verkställa
Dödskultens slaveri verksamheter och avrättning av medborgarna med dolt
vapeniserade medikament, steriliserande mikrovågs mobiler, modem, kobra
gift i vatten och mat, vädervapen, atomvapen, biovapen laboratorier som tas till
Sverige ifrån Ukraina nu vilket leder till Sverige som kärnvapen krigs måltavla
status m m.
Bevis av Arresterings Order med begäran av Kapitulation inlämnad till Polisen i Solna
Dokumentet med beslutet inlämnad till Polisen i Solna 10.11.21. med DNr 5000-K1365685-21
OFFENTLIG URKUND TILL POLISMYNDIGHETEN OM ARREST AV KARDINALEN FÖR
KAPITULATION AV DÖDS KULTEN. 10.11.21
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/min-atertag-av-polisen-ditta-dnumretpmstampel-skan-20211110.pdf

För att klicka på länkarna bifogas ostämplad osignerad version
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/till-piraterna-fr-sverigeforvaltaren-mss10.11.21.pdf
Video Ditta av Gudalandet lämnar in Kapitulations/Återtags kravet till Solna Polisen 10.11.21.
https://rumble.com/vp8ioc-imperatorn-ditta-av-gudalandet-tertar-polisen-fr-ddskulten-somkapitulerar-.html

Gudalandets Nirunberg II beslut om pågående avrättning av Mänskligheten och Kapitulations
krav till alla världens Massmords grupperingar som utger sig vara nationella regeringar och
myndigheter finns på https://loveorder.wordpress.com/blog/ .

Ring/SMSa genast 0703 999 069 för att boka Din Zoom tid med länken innan på
sida 6, för att teckna Kärleks Ordnings skapares avtal inom återtaget av
Folkstaten Konungariket Sverige, under ledning av Sveriges urfolk trogna
ledare

På urfolks monarkens Leif den I urfolks och medborgarnas världs regeringens vägnar,

Ditta av Gudalandet, akka Ditta Rietuma
Nirunberg II av Gudalandet tingets högst domare
Se och bruka 5 st Nirunberg II dekret på https://loveorder.wordpress.com/blog/
Bankdirektör av världsbanken World Indigenous Human Love Order Bank of Godland
Imperatorn som ersätter högste Jesuit påven, som kapitulerar nu
Världens Mänsklighets Försvars högsta befäl
Högste domare i folkstatens Konungariket Sverige LandsTinget
Lands Tinget Haninge högste domare
Minister i Leif den I urfolks regering i folkstaten Konungariket Sverige
Statskassör i folkstatens Konungariket Sverige Riksbanken
Statsrevisor i folkstatens Konungariket Sverige Riksrevision
www.MSS.lege.net
www.LoveOrder.INFO
T 0703 999 069
E info@loveorder.INFO
A Jordbro, Sverige

För att börja bruka oxa WIR stockarnas medel måste varje
Människa, förening, stat eller annan administration teckna avtalen
med urfolks och medborgar människornas Kärleks Ordnings
skapare imperatorn Ditta av Gudalandet eller hennes fullmäktige,
och Tillbakadra bort från Jesuit påvarnas monopol dödskult som
genom bedräggeri etablerats i Romfördragets döds läger nätverk
som håller nu hela Jorden i snabba avrättnings processer av Hela
Mänskligheten.
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UrSekreteraren Odd Rune Jacobsen
UrSherriffen Fritjof Persson
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