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Taptogatan 6, 115 26 Stockholm │ Tel: 0200-88 00 66 │ Fax: 08-665 09 40  
sweref.org │ Org.nr: 802401-8213 

Protokoll årsmöte 2020 

Asylrättscentrum 
Organisationsnummer: 802401-8213 

        

Datum:  2020-04-28 

Plats:  Mötet hölls digitalt på Zoom 

Tid:  15.00 – 15.45 

Deltagare:  Göran Holmström, mötesordförande 

Anna Lundblad, Svenska kyrkan, styrelseordförande 

Patrik Lidin, Svenska kyrkan, styrelseledamot 

George Joseph, Stockholms katolska stift, styrelseledamot  

Stefan Herczfeld, Stockholms katolska stift, styrelseledamot 

Irene Pierazzi, Stockholms stift, styrelseledamot 

Dan Lannerö, Stockholms stift, styrelseledamot 

Sara Granath, Rädda Barnen, styrelseledamot 

Ylva Sperling, Rädda Barnen, styrelseledamot 

Marie Eidem, Stockholms katolska stift, valberedningen 

Anna Karlgren, Svenska kyrkan, valberedningen 

Sofia Rasmussen, Rädda Barnen, valberedningen 

Linda Olofsson, Stockholms stift 
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Sisela Abelli, Stockholms Stadsmission 

Michael Williams, FARR 

Eva Glemme, Svenska kyrkan 

Erica Molin, Asylrättscentrum 

Anna Lindblad, Asylrättscentrum 

Uliana Zakladna, Asylrättscentrum, protokollförare 

Siri Sandin, Asylrättscentrum 

 

Asylrättscentrums styrelseordförande Anna Lundblad hälsade mötesdeltagarna välkomna 
och förklarade mötet öppnat. 

§ 1 Val av mötesordförande, protokollförare samt justerare för protokollet 
Mötet beslutade att välja Göran Holmström till mötesordförande. 

Mötet beslutade vidare att välja Uliana Zakladna till protokollförare samt Linda Olofsson 
och Sofia Rasmussen till justerare. 

§ 2 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
Kallelsen till årsmötet skickades ut digitalt den 30 mars 2020. Mötet konstaterade att 
årsmötet blivit utlyst i enlighet med stadgarna. 

§ 3 Godkännande av röstlängd 
Mötet beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats med de röstberättigade 
deltagarna Anna Karlgren från Svenska kyrkan, Sofia Rasmussen från Rädda Barnen, Linda 
Olofsson från Stockholms stift, samt Marie Eidem från Stockholms katolska stift.  

§ 4 Styrelsens måluppfyllelse, årsredovisning och förvaltningsberättelse 
Erica Molin föredrog en sammanfattning av årsredovisning och årsberättelse 2019. 

Mötet beslutade att lägga årsredovisning för verksamhetsåret 2019 till handlingarna. 



3 (4) 

§ 5 Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse tillstyrkte att årsmötet fastställer balans - och resultaträkning samt att 
årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningsåret. 

Mötet beslutade att godkänna och lägga revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019 till 
handlingarna. 

§ 6 Fastställande av resultat- och balansräkning innehållandes styrelsens förslag till 
behandling av över-/underskott 
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2019 samt att 
underskottet balanseras i ny räkning. 

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 8 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 
Sofia Rasmussen föredrog valberedningens förslag. 

Beslut 

Mötet beslutade att välja Ylva Sperling, Rädda Barnen till ordförande för verksamhetsåret 
2020. 

Mötet beslutade att anta valberedningens förslag i sin helhet och välja följande ledamöter till 
styrelsen. 

Patrik Lidin, Svenska kyrkan, ett år 

Eva Brunne, Svenska kyrkan, två år 

Sara Granath, Rädda Barnen, två år 

Irene Pierazzi, Stockholms stift, ett år 

Dan Lannerö, Stockholms stift, ett år 

Stefan Herczfeld, Stockholms katolska stift, ett år  

George Joseph, Stockholms katolska stift, två år 



4 (4) 

Årsmötet tackade avgående styrelseordförande Anna Lundblad för hennes viktiga insats i 
Asylrättscentrums verksamhet genom åren. 

§ 9 Val av revisorer och deras ersättare 
Mötet beslutade att välja Erik Albenius, PwC till ordinarie revisor och Cecilia Luther, PwC 
till suppleant. 

§ 10 Beslut om årsavgift för huvudmän inför kommande verksamhetsår  
Beslut 

Mötet beslutade att fastställa årsavgift för huvudmän på 400 000 kronor. Beslutet avser 
verksamhetsår 2021. 

§ 11 Ersättning till styrelse och revisorer 
Det utgår ingen ersättning till styrelsen. Revisorer ersätts i enlighet med uppdragsavtalet 
mellan Asylrättscentrum och PwC. 

§ 12 Val av valberedning inför nästkommande årsmöte 
Mötet beslutade att välja Anna Karlgren (Svenska kyrkan), Sofia Rasmussen (Rädda Barnen) 
och Marie Eidem (Stockholms katolska stift) att ingå i valberedningen. 

§ 17 Mötets avslutande 
Mötesordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 

 

Vid protokollet  

Uliana Zakladna 

 

Justeras  

Göran Holmström               Linda Olofsson                    Sofia Rasmussen 

(mötesordförande)                            
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Taptogatan 6, 115 26 Stockholm │ Tel: 0200-88 00 66 │ Fax: 08-665 09 40  
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Protokoll årsmöte 2020 


Asylrättscentrum 
Organisationsnummer: 802401-8213 


        


Datum:  2020-04-28 


Plats:  Mötet hölls digitalt på Zoom 


Tid:  15.00 – 15.45 


Deltagare:  Göran Holmström, mötesordförande 


Anna Lundblad, Svenska kyrkan, styrelseordförande 


Patrik Lidin, Svenska kyrkan, styrelseledamot 


George Joseph, Stockholms katolska stift, styrelseledamot  


Stefan Herczfeld, Stockholms katolska stift, styrelseledamot 


Irene Pierazzi, Stockholms stift, styrelseledamot 


Dan Lannerö, Stockholms stift, styrelseledamot 


Sara Granath, Rädda Barnen, styrelseledamot 


Ylva Sperling, Rädda Barnen, styrelseledamot 


Marie Eidem, Stockholms katolska stift, valberedningen 


Anna Karlgren, Svenska kyrkan, valberedningen 


Sofia Rasmussen, Rädda Barnen, valberedningen 


Linda Olofsson, Stockholms stift 
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Sisela Abelli, Stockholms Stadsmission 


Michael Williams, FARR 


Eva Glemme, Svenska kyrkan 


Erica Molin, Asylrättscentrum 


Anna Lindblad, Asylrättscentrum 


Uliana Zakladna, Asylrättscentrum, protokollförare 


Siri Sandin, Asylrättscentrum 


 


Asylrättscentrums styrelseordförande Anna Lundblad hälsade mötesdeltagarna välkomna 
och förklarade mötet öppnat. 


§ 1 Val av mötesordförande, protokollförare samt justerare för protokollet 
Mötet beslutade att välja Göran Holmström till mötesordförande. 


Mötet beslutade vidare att välja Uliana Zakladna till protokollförare samt Linda Olofsson 
och Sofia Rasmussen till justerare. 


§ 2 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
Kallelsen till årsmötet skickades ut digitalt den 30 mars 2020. Mötet konstaterade att 
årsmötet blivit utlyst i enlighet med stadgarna. 


§ 3 Godkännande av röstlängd 
Mötet beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats med de röstberättigade 
deltagarna Anna Karlgren från Svenska kyrkan, Sofia Rasmussen från Rädda Barnen, Linda 
Olofsson från Stockholms stift, samt Marie Eidem från Stockholms katolska stift.  


§ 4 Styrelsens måluppfyllelse, årsredovisning och förvaltningsberättelse 
Erica Molin föredrog en sammanfattning av årsredovisning och årsberättelse 2019. 


Mötet beslutade att lägga årsredovisning för verksamhetsåret 2019 till handlingarna. 
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§ 5 Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse tillstyrkte att årsmötet fastställer balans - och resultaträkning samt att 
årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningsåret. 


Mötet beslutade att godkänna och lägga revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019 till 
handlingarna. 


§ 6 Fastställande av resultat- och balansräkning innehållandes styrelsens förslag till 
behandling av över-/underskott 
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2019 samt att 
underskottet balanseras i ny räkning. 


§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 


§ 8 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 
Sofia Rasmussen föredrog valberedningens förslag. 


Beslut 


Mötet beslutade att välja Ylva Sperling, Rädda Barnen till ordförande för verksamhetsåret 
2020. 


Mötet beslutade att anta valberedningens förslag i sin helhet och välja följande ledamöter till 
styrelsen. 


Patrik Lidin, Svenska kyrkan, ett år 


Eva Brunne, Svenska kyrkan, två år 


Sara Granath, Rädda Barnen, två år 


Irene Pierazzi, Stockholms stift, ett år 


Dan Lannerö, Stockholms stift, ett år 


Stefan Herczfeld, Stockholms katolska stift, ett år  


George Joseph, Stockholms katolska stift, två år 
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Årsmötet tackade avgående styrelseordförande Anna Lundblad för hennes viktiga insats i 
Asylrättscentrums verksamhet genom åren. 


§ 9 Val av revisorer och deras ersättare 
Mötet beslutade att välja Erik Albenius, PwC till ordinarie revisor och Cecilia Luther, PwC 
till suppleant. 


§ 10 Beslut om årsavgift för huvudmän inför kommande verksamhetsår  
Beslut 


Mötet beslutade att fastställa årsavgift för huvudmän på 400 000 kronor. Beslutet avser 
verksamhetsår 2021. 


§ 11 Ersättning till styrelse och revisorer 
Det utgår ingen ersättning till styrelsen. Revisorer ersätts i enlighet med uppdragsavtalet 
mellan Asylrättscentrum och PwC. 


§ 12 Val av valberedning inför nästkommande årsmöte 
Mötet beslutade att välja Anna Karlgren (Svenska kyrkan), Sofia Rasmussen (Rädda Barnen) 
och Marie Eidem (Stockholms katolska stift) att ingå i valberedningen. 


§ 17 Mötets avslutande 
Mötesordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 


 


Vid protokollet  


Uliana Zakladna 


 


Justeras  


Göran Holmström               Linda Olofsson                    Sofia Rasmussen 


(mötesordförande)                            
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