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Protokoll för årsmöte i Föreningen för Surrogatmödraskap den 17 mars 2019 

kl 10.30 i Café Bar, Tjurhornsgatan 8, Stockholm 

1.  Stämman öppnades av Hanna Skanne. 

2.  Fastställdes att årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna.  

3.   Röstlängd fastställs vid behov om omröstning blir aktuellt.  

4.   Till mötesordförande valdes Hanna Skanne. Oscar Berg valdes till mötessekreterare. 

5.  Till justeringspersoner valdes Niclas Berg och Carolina Rosén. 

6.  Dagordningen godkändes. 

7.  Hanna Skanne redogjorde för verksamhetsåret. Var god se bifogad Bilaga 1, 

Verksamhetsberättelse. Beslutades att lägga Verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

Oscar Berg genomgick det ekonomiska läget. Intäkter bestod uteslutande av 

medlemsavgifter. Intäkter uppgick till 11373 kr, kostnader till 8771 kr (underhåll och drift 

av hemsida, bank- och finansiella kostnader, resekostnader, seminariekostnader samt 

interna möten), således ett resultat om 2702 kr. 

8.   Beslutades enhälligt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  

9.   Konstaterades att det inte inkommit några motioner.  

10.  Fastställdes att antalet ledamöter ska vara 6 stycken.  

11.  Carolina Rosén, valberedning, redogjorde för tilltänkt ny styrelse. Till posten ordförande 

föreslogs Hanna Skanne (omvall) och till vice ordförande valdes Adam Wojciechowski 

(omval). Till ledamöter föreslogs Terese Rustas (omval), Anna Kullendorf (omval), Oscar 

Berg (omval) samt Carolina Rosén (nyval). Sara Wärnåker valde att lämna sina uppdrag i 

styrelsen. Valberedningens förslag godkändes.  

12.  Till valberedning valdes Sara Wärnåker och Emma Molldius. 

13.  Årsmötet avslutades.  
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  Vid protokollet      Ordförande 

 

 

  Oscar Berg      Hanna Skanne 

 

 Justeras       Justeras 

 

 

 Carolina Rosén       Niclas Berg 
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Bilaga 1 
Verksamhetsberättelse 
Föreningen för surrogatmödraskap, 2018-2019 

Avslutat verksamhetsår var föreningens tredje, vilket har präglats av fortsatt arbete. 
Föreningen har gynnats av att fler och fler medier har uppmärksammat 
surrogatmödraskap. Styrelsen har varit aktiv i medier, både proaktivt och reaktivt. Vi har 
delat våra egna historier, men också tipsat om andra. Vi har också fått flera debattartiklar 
publicerade. Föreningen har blivit en naturlig kontaktpunkt för journalister som vill 
uppmärksamma frågan om surrogatmödraskap. Ett arbete som resulterat i positivt 
vinklade inslag i bland annat rikstäckande radio och tidningar samt lokalpress. Föreningen 
har fortsatt arbetat med att uppdatera hemsidan samt följer forskningsläget och hänvisar 
regelbundet till aktuella studier. Frågan är dessutom ständigt aktuellt och är uppe på den 
politiska dagordningen. 

Regeringen tog fram Proposition 2017/18: 155 som trädde i kraft 1/1 2019. Där det bland 
annat klargörs att familjerätterna numera ”kan” hjälpa till genom godkänna eller föra 
barnets talan i tingsrätten samt att ta fram kunskapsstöd till myndigheter vid ärenden som 
rör surrogatmödraskap. Den nya lagen går emot utredningen Olika vägar till föräldraskap 
vid flertalet punkter och föreningen tolkar detta som ett steg i rätt riktning. 

Frågan har fortsatt mognat. Allt fler politiker, partiföreträdare och politiska tjänstemän har 
sett det som relevant att ta position och/eller driva frågan, vilket varit positivt ur 
kontakthänseende. Flertalet politiska kontakter har tagits och under året. Föreningens 
opinionsmässiga mål har fortsatt varit tvådelat och handlat lika mycket om att säkra en 
förutsägbar process när barnen kommer hem, formad utifrån barnets bästa, som att 
möjliggöra altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige. På första punkten finns nu ett 
tillsynsuppdrag hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. Föreningen 
har tillsett myndigheten med relevant och aktuell kunskap samt informerat om praktiska 
och juridiska svårigheter för föräldrar och barn som kommer hem till Sverige.  

Vidare har styrelsen arbetat för att skapa allianser med andra organisationer. Allt i syfte 
att skapa mer tryck i opinionsbildningen. Föreningen har med andra organisationer 
initierat ett arbete att bilda ett familjepolitiskt nätverk. 

Föreningen har gjort om villkoren för medlemskap och hänvisar alla medlemmar att gratis 
registrera sig på föreningens sociala medier. Nya medlemmar inkommer veckovis. 
Föreningen har tagit bort medlemsavgiften, vilket ställer krav på en mer långsiktig 
finansiering av föreningen. Behovet av att anordna seminarium och medlemsträffar finns 
fortfarande. Föreningen har stängt ner forumet som tidigare funnits på hemsidan, detta 
för att underlätta administrationen för styrelsen och föreningens medlemmar hänvisas nu 
till de slutna grupper som finns på nätet och på sociala medier.  

Föreningens syfte ligger fast. För det första att ge stöd åt medlemmarna genom att skapa 
en plattform för såväl kunskaps- som mellanmänskligt utbyte. För det andra att driva 
opinion i frågan; dels för att möjliggöra surrogatmödraskap i Sverige, dels för att få på 
plats en rättsäker och transparent process för de barn som kommer hem från utlandet. 
För det senare finns det nu goda förutsättningar eftersom MFoF har tilldelats 
tillsynsansvaret samt att proposition 2017/18:155 antagits.  


