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Verksamhetsberättelse 2003
Allmänt om Avdelningens verksamhet
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen skall enligt sina stadgar främja mänskliga
rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer.
Detta sker bland annat genom opinionsbildning i
olika former samt genom biståndsverksamhet.
Till grund för ställningstaganden i olika frågor ligger
Avdelningens Rättspolitiska plattform vilken uppdaterats senast 2001. Plattformen kan läsas på
Avdelningens hemsida www.icj-sweden.org
Den framtida målsättningen är att i högre grad än
idag vara en aktiv MR-organisation för jurister, som
syns och märks genom väl genomtänkta uttalanden
och i olika debattsammanhang, samtidigt som samarbetet med och biståndet till MR-organisationer i
andra länder fungerar väl. Verksamheten under de
senaste åren har syftat till att konsolidera dessa fundamentala delar, vilket skett inte minst genom en
förstärkning av kanslifunktionerna.
Det måste dock konstateras att en hel del alltjämt
återstår att göra för att säkerställa Avdelningens genomslagskraft. Inte minst finns skäl att fråga varför
Avdelningen inte erhåller mer uppmärksamhet och
genomslag i media eller inom juristkretsar för sina
olika evenemang och uttalanden i olika frågor. Slutsatsen är att Avdelningen måste bli bättre på den
utåtriktade delen av verksamheten. Vidare bör Avdelningen i högre grad än tidigare kraftsamla kring och
aktivt driva frågor utifrån det rättspolitiska handlingsprogrammet. Under hösten 2003 skedde en kraftsamling för att färdigställa nya biståndsansökningar samt
strama upp styrelsearbetet efter negativ publicitet i
samband med en styrelseledamots bortgång i juli (se
nedan under Styrelsens sammansättning). Den mer
utåtriktade delen av Avdelningens verksamhet kom
därmed i skymundan under en period, men kommer
att ägnas väsentligt ökad kraft under 2004.

Västsvenska sektionen
Västsvenska sektionen beslöt vid årsmötet den 28 maj
2003 att upplösas. Årsmötet bestämde att Västsvenska sektionens medel återgår till Svenska Avdelningen
av Internationella Juristkommissionen för användning
i verksamheten. Medlen skall i första hand användas
till aktiviteter inom den hittillsvarande Västsvenska

sektionens verksamhetsområde i enlighet med § 13 i
stadgarna

Skånska sektionen
Den skånska sektionen av ICJ har ett 70-tal medlemmar.
Den 11 mars 2003 anordnades i samarbete med Sveriges Domareförbund en paneldebatt om ”Individuella domarlöner – en fara för domarnas och domstolarnas självständighet?” i Malmö. Medverkade i panelen
gjorde generaldirektören i domstolsverket, Stefan
Strömberg, hovrättslagmannen Per Eriksson, lagmannen Jörn Jacobsson och presidenten i Köpenhavns Byret Claus Larsen. Lagmannen vi Malmö
tingsrätt, Barbro Thorblad, var moderator
Vid sektionens årsmöte den 10 juni 2003 omvaldes
Attila Albert (kassör), Anders Boquist (ordförande),
Tomas Krüeger (sekreterare), Joakim Nergelius (vice
ordförande) och Charlotta Olin (ansvarig för medlemskontakter till styrelsen. Vid årsmötet informerade
Bengt Arnerius om Afrikaprojektet och verksamheten
i Västafrika.

Den Nationella Studentsektionen
Studentverksamheten utgör numera en etablerad del
av Avdelningens verksamhet. Studentgrupper finns
lokalt förankrade i Lund och Stockholm. Dessa koordineras genom den nationella studentsektionen. Denna sektion har under hösten återuppstartat aktiviteten
i Lund efter att den legat nere under våren.
Studentsektionen är representerad i Avdelningens
styrelse av Caroline Szyber som varit adjungerad
sedan augusti.
Det finns också studenter som är aktiva i ICJ-S olika
arbetsgrupper och som hjälpt till att skriva remissyttranden.
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Kursverksamhet
Två heldagskurser anordnades i Avdelningens regi
under 2003:
•

•

I november anordnades kursen Att processa
mänskliga rättigheter i svensk domstol i Stockholm
med 6 deltagare. De tre föreläsarna förbundsjurist Stellan Gärde, jur kand Peter Bergqvist och
advokat Percy Bratt, öppnade kursen genom att
diskutera de internationella konventionernas status i Sverige. Därefter följde bland annat en
genomgång av vilka typer av fall och exempel
där mänskliga rättigheter har åberopats i svensk
domstol. En översiktlig genomgång av ett antal
rättsområden gjordes också (till exempel skatterätt, processrätt och arbetsrätt). Genom att studera olika fall fick de medverkande, som nästan
alla var yrkesverksamma jurister, kunskap de
kommer att kunna tillämpa om de ska företräda
klienter i denna typ av mål.
Den andra kursen anordnades i november i
ämnet Islam och islamisk rätt, också den i Stockholm, med 25 deltagare. Föreläsare var jur kand
Farzaneh Dehdari, docent Mohammed Fazlhashemi och forskare Jonas Svensson. Kursen behandlade bland annat religionen islam, rättskällorna, rättsskolorna inom islam, muslimsk familje- och arvsrätt, islamisk straffrätt, kvinnans
ställning i islam.

Tillsammans med Sida (IKU/DESA) anordnades den
11 februari en intern heldagskurs för Avdelningen.
Deltagare var kanslipersonalen, programansvariga och
styrgruppsledamöter. Bland ämnena som togs upp
var t ex basfakta om Sida och bistånd, roller och
dialog i utvecklingssamarbetet - en del av kapacitetsutveckling, rapportering, uppföljning och utvärdering,
budget och avtal.

Debatter
Avdelningen har under året arrangerat följande debatter och seminarier:
Den 22 januari ordnades en debatt om ”Rättssäkerheten i ekobrottsmål - för stor eller liten”? I panelen
deltog docent Hans-Gunnar Axberger, ordf för Justitieutskottet Johan Pehrson, vice överåklagare Bo
Skarinder, advokat Hans Strandberg och Joakim
Nergelius var debattledare.
Den 18 februari ordnades en debatt tillsammans med
MR-fonden. Ämnet för debatten var ”Brott mot den
personliga integriteten – Kränkningar enligt säkerhetstjänstkommissionens rapport”. I panelen satt JO
Claes Eklundh, fd arkivråd Evabritta Wallberg, fd

justitieråd Anders Knutsson, justitiekansler Göran
Lambertz och debattledare var Stellan Gärde.
Den 27 mars anordnades en paneldebatt i ämnet
”När mord kulturmärks…”. I panelen ingick jur kand
Farzaneh Dehdari, prof Jan Hjärpe, jur dr Christina
Johnsson, advokat Thomas Olsson, integrationsminister Mona Sahlin och Joakim Nergelius var debattledare.
I samband med årsmötet den 7 april talade professor
Said Mahmoudi om det aktuella ämnet ”Folkrättsliga
aspekter på Irakkonflikten”.
Tillsammans med MR-fonden, Olof Palmes Internationella center, Svenska Helsingforskommittén arrangerade Avdelningen fyra stycken fristående frukostseminarier på temat integritet och övervakning. Den
27 maj var det Avdelningens tur att arrangera ett
frukostmöte. Temat för detta frukostmöte var advokaternas och domstolarnas ansvar.
Den 17 september anordnas i samband med att Avdelningen hade besök av representanter från ICJKenya en informationskväll om programmet ICJ
African Human Rights and Access to Justice.
I oktober besöktes Avdelningen av en delegation från
Sydafrika med representanter från den sydafrikanska
rättshjälpsmyndigheten, universiteten och paralegalorganisationer. Den 8 oktober anordnades en informationskväll där det informerades och diskuterades
om hur den enskildes rätt till Access to Justice i Sydafrika iakttas och det sydafrikanska rättshjälpssystemet samt likheter och skillnader mellan det svenska
och det sydafrikanska systemet.
Slutligen den 24 oktober var studentsektionen tillsammans med Amnestys juristgrupp och Riksdagens
tvärpolitiska Guantanamogrupp med och arrangerade en debatt om ”Guantanamo Bay- Hur länge kan
rättsskandalen pågå?” Paneldeltagare var Marie Jacobsson, folkrättsrådgivare från UD, Mattias Gardell,
docent i religionshistoria, riksdagsmännen Gustav
Fridolin och Henrik von Sydow. Gösta Hultén var
moderator.

Remissyttranden och pressmeddelanden
Avdelningen har inlämnat följande remissyttranden;
• Promemorian Överskottsinformation (Ds
2003:13)
• Förslaget om maskeringsförbud i betänkandet Göteborg 2002 (SOU 2002:122)
• Departementspromemoria om ny prövning
av beslut om avvisning eller utvisning som
vunnit laga kraft (UD2003/14872/MAP)
• Internationella brott och svensk jurisdiktion
(SOU 2002:98)
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Avdelningen har under verksamhetsåret skrivit ett
flertal pressmeddelanden, bl.a. ett uttalande om individuella domarlöner - en fara för domarnas självständighet.

Information
Under 2003 har Avdelningen gjort två medlemsutskick till samtliga medlemmar. Kontinuerligt skickas
information via mail ut till de medlemmar som har
angett en e-post adress.
Information om Avdelningens verksamhet publiceras numera kontinuerligt på hemsidan
www.icj-sweden.org

BISTÅNDSPROGRAMMEN
Mellanöstern

Avdelningen har sedan 1989 ett biståndsprogram på
Västbanken, i Israel och i Gaza. Programmets mål är
en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna när det
gäller den palestinska befolkningen, med en framtida
palestinsk stat byggd på rättsstatens principer.
Under verksamhetsåret gavs stöd till femton organisationer, varav fem israeliska och tio palestinska. Bidrag
gavs också till Birzeits universitet, dels för dess juridiska bibliotek dels för publiceringen av en palestinsk
årsbok om internationell rätt.
Organisationerna arbetar med informations- och
utbildningsverksamhet, dokumentation av kränkningar av mänskliga rättigheter, rättshjälp till enskilda och
processer mot myndigheter som begår övergrepp. Tre
av organisationerna; Al Haq, LAW och Palestinian
Center for Human Rights (PCHR) är anslutna till
Internationella Juristkommissionen. Al Haq och
PCHR har också konsultativ status i ECOSOC.
ICJ avbröt i mars 2003 sitt samarbete med LAW,
efter att en finansiell utredning påvisat stora brister i
LAWs ekonomiska redovisning. Inga utbetalningar
till LAW hade då gjorts av ICJ sedan oktober 2001 på
grund av oklarheter i deras ekonomiska redovisning.
Den finansiella utredningen genomfördes av en oberoende internationell revisionsbyrå på uppdrag av
LAWs bidragsgivare, ett trettiotal såväl statliga givare
som internationella NGOs.
Resultatet av utredningen ledde till att ICJ i december
2003 inlämnade en polisanmälan mot LAW till de
palestinska myndigheterna. I december fattades också
en uppgörelse mellan LAW och ICJ om återbetalning
av medel. Den finansiella utredningen genomfördes
med hjälp av Sida och alla åtgärder som därefter
vidtagits av ICJ har skett efter konsultationer och i
samråd med Sida.

Alltsedan det palestinska upproret, den så kallade
andra intifadan, startade i september 2000 har den
politiska situationen i området varit mycket orolig.
Rörelsefriheten för palestinier har kraftigt försämrats i
och med Israels permanenta och tillfälliga vägspärrar,
förstörda eller avstängda palestinska vägar och ökade
krav på tillstånd för att förflytta sig mellan olika områden. Detta har i hög grad försvårat organisationernas arbete. Det har också påverkat Mellanösternprogrammets möjlighet att göra utredningsresor och
genomföra rättegångsobservationer i den utsträckning
som planerats.
I november-december genomförde två jurister, Birgitta Elfström och Arne Malmgren, ett observatörsuppdrag för programmets räkning. De bevittnade en
rättegång i Israels högsta domstol gällande ett så kallat
”hemligt häkte” och ett flertal rättegångar i israeliska
militärdomstolar mot palestinska barn och ungdomar.
I uppdraget ingick också att studera hur husförstörelser, byggandet av muren och övrigt som inskränker
rörelsefriheten påverkar palestiniernas situation och
framförallt vilken effekt det har på barn och ungdomar. (anm: Rapporterna finns tillgänglig på hemsidan
www.icj-sweden.org )
Programmet finansieras av Sida och ett avtal har
tecknats för perioden 2001-2003. Budgeten för 2003
var 13 miljoner kronor.
Arbetet leds av en styrgrupp där Per Stadig är programansvarig. Medlemmar i styrgruppen har under
verksamhetsåret varit Lill Dahlberg, Eva Berndtsson
och Agneta Johansson (Stockholm), Hans Hjalmers
(Göteborg) och Nadége Nicolét (Karlskrona).
Styrgruppen har under året haft femton protokollförda möten och genomfört fem utredningsresor. Under
året har en ansökan för kommande programperiod
2004-2006 arbetats fram.

Paraguay
Paraguayprogrammet har sedan 2001 givit stöd till
utbildningsverksamhet inom rättsväsendet samt rättsligt stöd åt barn och ungdomar, kallat ”Barnprojektet”.
Utbildningen relaterar till den nya paraguayanska
straffrätts- och straffprocessrättslagstiftningen och
riktar sig till domare, åklagare, advokater, poliser och
media. Internationella och regionala bestämmelser
och mekanismer inom mänskliga rättigheter utgör en
integrerad del av utbildningen. ”Barnprojektet” fungerar som måttstock på utbildningsinsatserna då man
genom att företräda frihetsberövade barn och ungdomar mäter tillämpningen av den nya lagstiftningen,
vilken framhäver både mänskliga rättigheter och
alternativa påföljder.
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Bland de förändringar som Paraguayprogrammet
bidragit till hör:
• Att personutredningar har börjat tillämpas och
ligger till grund för beslutsfattande
• Att skrivningar i domar i större utsträckning än
tidigare innehåller socialmiljöanalyser samt alternativa påföljder, exempelvis samhällstjänst
• Att förhållandet och samarbete mellan olika
rättsliga aktörer (fängelser, polis, offentliga försvarare, åklagare) inletts eller förbättrats
• Att attityder och inställningar inom målgrupperna har förändrats till det bättre parallellt med att
kunskapen har höjts
• Att offentliga försvarare kontaktar CIDSEP för
råd och vägledning i sitt arbete

Sydafrika

Under 2003 har programmet genomförts som tidigare
medan följande har introducerats:
• Samarbete inleddes med åklagarmyndigheten och
juridiska fakulteten i Córdoba i Argentina rörande studiebesök, kurser och föreläsningar
• Den paraguyanska samarbetsorganisationen
CIDSEP: s advokater genomgick både engelskundervisning och fortbildningskurs på juridiska
fakulteten i Córdoba (Argentina)

Under år 2003 bestod programmet av två delar: Access
to Justice och Human Rights Monitoring. Under året har
förberedelser gjorts för den kommande avslutningen
av programmet. Programmet har därför lagt till extra
insatser inom området Access to Justice där ett ökat och
närmare samarbete mellan organisationerna och
andra juridiska aktörer ytterligare främjats. Förväntningar finns att den modell till samarbete som tagits
fram och som använts i programmet, skall leda till
framtida sydafrikansk finansiering. Inom programområdet Human Rights Monitoring har under året stöd getts
specifikt till projekt inom kvinnors rättigheter och
flyktingrätt. Projekten innebär övervakning och
lobbying samt att driva processer i principiellt viktiga
mål.

De av Sida beviljade medel för verksamhetsåret uppgick till 4 129 000 kronor. Då kursförändringar mellan den paraguayanska valutan guaraní och amerikanska dollar det senaste året ökat de faktiska tillgångarna
med 30 % beslöts att förlänga genomförandeperioden
till den 30 juni 2004. Sida har även beslutat fasa ur sitt
stöd till Paraguay, varför Avdelningen tillsammans
med CIDSEP författade en ny programansökan till
Sida om ytterligare medel fram till den 31 december
2005, just för urfasningsinriktade insatser. Målet med
det sökta anslaget är att överföra utbildningsverksamheten till den paraguayanska statsförvaltningen, vilken
tillkännagivit ett seriöst intresse av att själv finansiera
och driva verksamheten i framtiden. Barnprojektet
kommer att avvecklas helt om inte ny bidragsgivare
finnes.
Arbetet med Paraguayprogrammet leddes under året
av Ingemar Strandberg, som är programansvarig, och
en styrgrupp bestående av Claes Sandgren, Erik
Sätherberg, Kristina Rennerstedt, Isabelle Hernandez
och Anna Karin Lindblom (samtliga från Stockholm).
Inför nästa verksamhetsår kommer styrgruppen att
omstruktureras. Styrgruppen har under året haft två
protokollförda möten och har genomfört två granskningsresor till Paraguay, varav en kombinerades med
medverkande i en konferens med den Andinska Juristkommissionen i Lima, Peru tillsammans med
CIDSEP: s direktor. Styrgruppen har utöver de formella mötena haft ett flertal informella kontakter
gällande programmet i Paraguay.

Avdelningen har sedan i början av nittiotalet samarbetat med sydafrikanska MR-organisationer för att ge
den utsatta delen av den sydafrikanska befolkningen
tillgång till rättslig rådgivning och att utveckla rättssamhället i Sydafrika. Under verksamhetsåret gavs
stöd till sju organisationer i detta syfte.
Programmets innehåll består av ekonomiskt stöd till
samarbetsorganisationerna och kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan svenska och sydafrikanska jurister. På detta sätt kan de sydafrikanska organisationerna upprätthålla och utveckla sin verksamhet för att
öka respekten för de mänskliga rättigheterna i landet.

Programmet finansieras av Sida och ett avtal har
tecknats för perioden 2001-2003. Budgeten för 2003
var 14 miljoner kronor. Under året har en ansökan
för kommande programperiod 2004-2006 arbetats
fram.
Arbetet leds av en styrgrupp där Stellan Gärde
(Stockholm) är programansvarig.
Programmets styrgrupp har under året bestått av
Berenike Alfvén, Louise Bjurwill, Thérèse Björk,
Christopher Hamilton, Åsa Hill, Birgitta Lind, Åsa
Malmros och Tor Nitzelius (Stockholm), Henrik
Sundgren (Örebro) och Urban T:son Nyström (Göteborg).
Nya medlemmar har tillkommit under senare delen av
året då strukturen i gruppen ändrades genom en
indelning efter sju ämnesgrupper och en gemensam
styrgrupp med Afrikaprogrammet. Ämnesgrupperna
är indelade i Access to Justice, Barns Rättigheter,
Straffrätt, Hälsa, Arbetsrätt, Flyktingrätt och Kvinnors rättigheter. Den nya sammansättningen av grupperna kommer fortsättningsvis att vara den gällande.
Nio protokollförda styrgruppsmöten har hållits under
året, varav ett med den nya gruppstrukturen. Fyra
utredningsresor har genomförts.
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Afrika
African Human Rights and Access to Justice Programme (AHRAJ) är ett samarbete mellan Avdelningen och den kenyanska sektionen av ICJ (ICJ-K).
Målsättningen är att nationalisera internationella
standards inom mänskliga rättigheter (MR) i länder
söder om Sahara genom att erbjuda finansiellt och
juridiskt stöd till processande i nationell domstol eller
Afrikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter
(Banjul, Gambia). Juridiska aktörer kan söka bidrag
för att driva rättsfall som har principiell betydelse för
rättsutvecklingen i landet.
Pågående fas II av Programmet inleddes år 2002 med
och i slutet av verksamhetsåret stödde programmet
35 mål i 12 afrikanska länder. Fyra rättsutlåtanden
hade producerats som stöd till fyra av rättsfallen.
Regionala kurser i MR-process hade organiserats två
gånger (i Niamey, Niger och Durban, Sydafrika) och
en internationell workshop relaterad till African
Commission organiserades i Banjul, Gambia. Sekretariatet deltog även i en konferens om kvinnors rättigheter i Pretoria (Sydafrika) under vilken man organiserade ett möte med NGOs för att göra PR för
AHRAJ.
De förändringar som AHRAJ hittills bidragit med i
Afrika är följande:
• MR-vänlig domskrivning i ett mål i Nigeria i
vilket ungdomar häktade med vuxna blev frisläppta
• MR-vänlig domskrivning i ett mål i Kenya i vilket
en barfotajurist blev frisläppt
• Ökad kunskap bland c:a 80 advokater och NGO
personal om MR-processande
• MR-relaterad argumentering i 35 MR-relaterade
mål i nationella domstolar
• En rättegångsövervakning (Zimbabwe)
Exempel på påbörjat arbete som förväntas bidra till
förändringar under nästa verksamhetsår:
• Granskningar av häktningsformer i både Nigeria
och Gambia
• Rättsprocesser om kvinnlig arvsrätt i Sydafrika,
Nigeria och Kenya
• Rättsprocesser om häktning av journalister i
Eritrea
• Rättsprocesser om straffrihetslagar i Sierra Leone
• Rättsprocesser om sexuella trakasserier på arbetsplatser i Kenya
Programmets kansli i Nairobi har ansvaret för genomförandet av programmet medan Avdelningen
stödjer med juridisk sakkunskap, koordineringsarbete
och kontakter med Sida. Anslagna medel för 2003 var
7 miljoner kronor.

I Sverige leddes arbetet av en styrgrupp där Stellan
Gärde var programansvarig och övriga medlemmar
var Bengt Arnerius, Berenike Alfvén, Louise Bjurwill,
Thérèse Björk, Tor Nitzelius och Urban T: son Nyström. I slutet på verksamhetsåret diskuterades möjliga förändringar av styrgruppen innebärande en uppdelning i ämnesgrupper. Styrgruppen höll 4 protokollförda möten under 2003.
Fyra utredningsresor har genomförts.

Östeuropa
Projektet fokuserar Art 6 - Fair Trial - i den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Det inleddes år 2001 och drivs av Lave Beck-Friis
och Wiktoria Dagerås Wittboldt. Arbetet har under
2002 helt koncentrerats på att sammanställa och
producera handboken Implementation of the European
Convention on Human Rights Article 6 – Fair Trial in
connection with the presentation of the New Code of Procedure
in the Russian Federation.
Den 6 december 2002 anordnades en presskonferens
i St. Petersburg tillsammans med representanter från
Citizens´ Watch, St. Petersburg där den färdigtryckta
handboken presenterades. Handboken är avsedd i
första hand att användas vid domstolarna i St. Petersburgs närområde och har också börjat spridas till
universitetens juridikstuderande. Projektet avslutades
under 2003.
Under år 2003 har inletts den sk Fas II av Fair Trial
projektet - sammanställningen av en utbildningsvideo
som skall skildra den ackusatoriska processen.
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Kansli
Avdelningen har sitt kansli på Kungsholmsgatan 10,
Stockholm.
Personal
Kanslichef
Ewa Nyberg
Handläggare
Helena Bergh de Medeiros
Pernilla Berlin
Annika Lindgren
Ylwa Renström

Tjänstledig från den
28 augusti
från den 16 september
(50%)

Styrelsens sammansättning
Vid årsmötet den 7 april omvaldes Joakim Nergelius
till ordförande. Följande omvaldes till ledamöter i
Avdelningens styrelse: Thomas Bull, Stellan Gärde,
Anna-Karin Lindblom (t o m 30 september), Annika
Norée, Claes Sandgren, Per Stadig, Ingemar Strandberg. Till nya styrelseledamöter valdes Wiktoria Dagerås Wittboldt, Farzaneh Dehdari, Fredrik Göransson och Bo Kvillner.
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: ordförande
Joakim Nergelius, vice ordförande Stellan Gärde och

skattmästare Anna-Karin Lindblom t o m 30 september och från 1 oktober Thomas Bull. Under 2003 har
det hållits elva styrelsesammanträden. Ett av sammanträdena genomfördes som ett heldags internat där
förutom styrelsen även kanslipersonal deltog.
I juli avled den i styrelsen invalde studentrepresentanten Fredrik Göransson under uppseendeväckande
former, varvid även hans tidigare kriminella bakgrund
lyftes fram. Styrelsen, som inte kände till hans bakgrund, beklagade djupt det inträffade, men har också
konstaterat i uttalanden och medlemsutskick att möjligheterna att kontrollera enskilda medlemmars förflutna är starkt begränsad. Före sin bortgång hade
Göransson deltagit vid två styrelsemöten. Efter hans
död fungerade Caroline Szyber som adjungerad ledamot för studentsektionen vid tre möten.

Internationella representationsuppdrag
Lennart Groll har under året utsetts till hedersledamot i ICJ-Genève.
Claes Sandgren och Stellan Gärde har under 2003
utsetts till kommissionärer i ICJ-Genève.
Stellan Gärde deltog vid konferensen ”Eurowarrant”
5-6/7 i London, arrangör Justice (British Section of
ICJ)

Stockholm i mars 2004

Joakim Nergelius
Ordförande

Stellan Gärde
Vice ordförande

Thomas Bull
Skattmästare f r o m 1 okt

Wiktoria Dagerås Wittboldt

Farzaneh Dehdari

Bo Kvillner

Annika Norée

Claes Sandgren

Per Stadig

Ingemar Strandberg

ÅRSREDOVISNING 2003

RESULTATRÄKNING
Intäkter

2003-01-01–

2002-01-01–

Programintäkter
Avdelningens intäkter

32 271 860
3 401 127

29 827 859
3 380 054

Summa intäkter

35 672 987

33 207 913

1 746 176
1 585 425
32 271 860
103 806
35 707 267

1 656 482
1 648 762
29 827 859
82 053
33 215 156

-34 280

-7 243

0
-0

0
-609

Resultat efter finansiella poster

-34 280

-7 852

Avdelningens resultat

-34 280

-7 852

2003-12-31

2002-12-31

Kostnader
Personalkostnader 1
Avdelningens övriga kostnader
Programmens kostnader
Avskrivning 2
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter
Övriga finansiella kostnader

1

Personalkostnader

Medelantalet årsanställda:

kvinnor
män
Totalt

Löner och ersättningar

Styrelse
Övriga anställda
Totalt löner och ersättningar
Sociala avgifter och pensionskostnader
enligt lag och avtal
Övriga personalkostnader

2 Inventarier
Ingående bokfört värde
Inköp under året
Avskrivning enligt plan
Utgående bokfört värde

2003
antal
4
0
4

2002
antal
4
0
4

41 400
1 165 771
1 206 771

45 000
1 143 504
1 188 504

533 622
5 383
539 005

442 846
25 132
467 978

138 984
24 848
103 806
60 026

107 467
113 570
82 053
138 984

ÅRSREDOVISNING 2003

BALANSRÄKNING

2003-12-31

2002-12-31

60 026

138 984

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar

205 711

205 584

Summa anläggningstillgångar

265 737

344 568

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

412 444
76 772

113 733
75 000

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

12 764 817
13 254 160

8 845 726
9 034 459

SUMMA TILLGÅNGAR

13 519 770

9 379 026

4 571
-34 280
-29 709

12 423
-7 852
4 571

400 090
11 759 945
460 363
799 689
129 392
13 549 479

411 001
7 734 932
460 849
297 228
470 445
9 379 456

13 519 770

9 379 026

205 711

205 584

2003
205 711

2002
205 584

TILLGÅNGAR
Materiella tillgångar
Inventarier

SKULDER och EGET KAPITAL
Eget kapital
Årets resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Oförbrukade Sida medel
Skuld till Sida
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
SUMMA EGET KAPITAL
Ställda ansvarsförbindelser 3

Ställd pant gällande hyreskontrakt,
Kungsholmsgatan 10, 4 trp

3
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i SVENSKA AVDELNINGEN AV INTERNATIONELLA JURISTKOMMISSIONEN
Org nr 802016-8624
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i SVENSKA AVDELNINGEN AV
INTERNATIONELLA JURISTKOMMISSIONEN för 2003. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av
vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöm den samlade informationen i
årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamoten på
annat sätt handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelseledamöterna har handlat i strid med föreningens stadgar, varför vi tillstyrker att ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.
Stockholm den 18 mars 2004

Ove Olsson
Auktoriserad revisor
BDO Feinstein Revision AB

Bengt Bondeson
Förtroendevald revisor
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