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Deltagande ordinarie ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande 
Joel Samuelsson professor, prodekanus 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus 
Vladimir Bastidas universitetslektor, prefekt 
Eric Bylander professor 
Torbjörn Ingvarsson professor 
Rebecca Thorburn Stern professor 
Laila Zackariasson professor 
Eva Storskrubb universitetslektor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Svea Andersson doktorand 
Rawaz Shanagar doktorand 
Isak Sandell jur. stud. 
Albin Högberg jur. stud. 
 
Övriga deltagande: 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
 
Ej deltagande ordinarie ledamöter: 
Lotta Lerwall professor 
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§ 1 

 
Fyllnadsval och ändring av sammansättning av ledamöter i 
styrelsen för Stiftelsen Centrum för Skatterätt för tiden fram 
till 30 juni 2023 
 
Enligt § 3 i stadgarna för Stiftelsen Centrum för Skatterätt ska 
styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter och högst tre 
suppleanter. Fakultetsnämnden utser på förslag av den sittande 
styrelsen ny styrelse för en mandattid om tre år. Stiftelsens 
föreståndare ska ingå i styrelsen och ska tillika vara styrelsens 
ordförande. 
 
Enligt § 4 i stadgarna ska styrelsen utse en föreståndare. Bertil 
Wiman har varit den förste föreståndaren för stiftelsen och har haft 
rätt att kvarstå som ordförande fram till dess han avgår med 
pension. 
 
Fakultetsnämnden beslutade den 16 juni 2020 att följande personer 
skulle ingå i styrelsen för tiden 1 juli 2020 – 30 juni 2023: 
Ledamöter: 
Inga-Lill Askersjö, Högsta förvaltningsdomstolen 
Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv 
Jan Bjuvberg, Uppsala universitet 
Suppleant: 
Ulrika Grefberg, Svalner Skatt & Transaktion 
 
Den sittande styrelsen inkom den 20 september 2022 med en 
anmälan till fakultetsnämnden om att utse en ny styrelse under en 
ny mandatperiod. Anmälan var rubricerad ”Utseende av ledamöter 
och ordförande i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Skatterätt för 
tiden 1 oktober 2022 – 30 juni 2025”. Fakultetsnämnden beslutade 
den 18 oktober 2022 att återremittera ärendet för att klarlägga 
förhållandet mellan den föreslagna styrelsen sammansättning i 
förhållande till den tidigare samt förtydligande vad gäller val av 
ordförande och föreståndare. 
 
Den sittande styrelsen har den 26 oktober inkommit med en ny 
omformulerad anmälan/hemställan rubricerad ”Fyllnadsval och 
ändring av sammansättning av ledamöter i styrelsen för Stiftelsen 
Centrum för Skatterätt för tiden fram till 30 juni 2023” innehållande 
bl.a.: 
”Den 24 oktober 2022 har Stiftelsens styrelse haft ett protokollfört 
styrelsemöte. Vid mötet behandlades fakultetsnämnden frågor och 
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styrelsen beslutade att hemställa till fakultetsnämnden att dels 
besluta om fyllnadsval av ordförande tillika föreståndare, dels 
besluta att styrelsen under återstående mandatperiod består av tre 
ledamöter. 
 
Bertil Wiman gick i pension den 30 juni 2022, varför fyllnadsval 
krävs. Till ny föreståndare tillika ordförande för styrelsen föreslås 
professor Katia Cejie. Hon har sedan den 1 oktober 2022 arbetat 
som biträdande föreståndare för Stiftelsen. 
 
Den 16 september 2022 begärde Jan Bjuvberg att med omedelbar 
verkan avgå som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Centrum för 
Skatterätt. Styrelsen bedömde redan vid ett tidigare styrelsemöte att 
arbetet kan fortsätta under mandatperioden med endast tre 
ledamöter.” 
 
Vidare innehåller anmälan följande hemställan: 
”Styrelsen beslutade att till fakultetsnämnden vid juridiska 
institutionen i Uppsala i enlighet med tidigare hemställan förtydliga 
att Bertil Wiman och Jan Bjuvberg ska entledigas från sina uppdrag 
samt begära att fakultetsnämnden dessutom beslutar 
- att med verkan från den 16 september 2022, eller den senare 

dag som fakultetsnämnden bestämmer, besluta att styrelsen för 
Stiftelsen Centrum för Skatterätt ska bestå av tre ledamöter 
under återstoden av mandattiden (30 juni 2023), samt 

- att till ordförande i Stiftelsen Centrum för Skatterätt utse 
professor Katia Cejie från det datum från det datum fattar 
beslut t.o.m. den 30 juni 2023.” 

 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar enligt förslaget från dagens datum t.o.m. 
den 30 juni 2023. 
 
Beslutet kommer att göras tillgängligt på nämndens mötesyta inför 
fakultetsnämndens nästa sammanträde den 15 november. 
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