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Young Arbitrators Sweden (YAS) är en 
förening för jurister under 45 år som 
arbetar med skiljeförfaranden.

YAS startades år 2003 med syfte att 
främja kunskapen om, och intresset 
för, svensk och internationell skilje-
domsrätt hos yngre jurister. YAS har 
idag 400 medlemmar både i Sverige 
och i andra länder.



YAS arrangerar Skiljeförfarandedagen för tolfte året i 
rad. Eventet är populärt och brukar snabbt bli fullteck-
nat så skynda att anmäla dig för att säkra en plats!

Datum: Torsdagen den 24 oktober 2019
Tid: 09:15–17:00 med efterföljande drink och middag
Registrering och kaffe från kl. 08:45
Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21 i Stockholm

Skiljeförfarandedagen 2019 kommer att innefatta ett antal dynamiska och utvecklande 
paneldiskussioner och lärorika föreläsningar om högaktuella ämnen inom skiljeförfa-
randeområdet. Dagen syftar till att ge deltagarna ytterligare verktyg för att utvecklas 
inom processhantverket. 

Våra paneldeltagare kommer att debattera ett antal praktiska skiljerättsliga och  
processuella teman. Livliga diskussioner kommer att föras om vad som utmärker  
en god processjurist, samarbetet mellan ombud och skiljenämnd, hur ett ombud bäst 
övertygar i skrift och vilka överväganden som bör göras vid valet mellan säkerhets-
åtgärder vid domstol och Emergency Arbitrator.

Vidare kommer våra talare att föreläsa om och inspirera avseende ett antal 
utvalda och aktuella frågor som konsten att göra processlägesbedömningar, 
kostnadsfördelningen mellan parterna och implikationer av Högsta domstolens 
klanderpraxis. Vi kommer även att få lyssna till intressanta aspekter i samarbetet 
mellan ombud och värderingsexperter och även få en presentation av den nyligen 
lanserade SCC Platform.

Dagen ska förhoppningsvis inspirera deltagarna genom intressanta anföranden och 
debatter, men syftar framförallt till att ge deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter 
och knyta kontakter med jämnåriga kollegor.

Efter dagens slut följer drink och middag med middagsanförande av Fanny Gleiss 
Wilborg samt utdelning av YAS Uppsatspris och pris för Årets Skiljeförfarandegärning.

Avgift och anmälan

Det krävs medlemskap i YAS för att delta. Tack vare bidrag från Skiljeförfarande-
dagens sponsorer är avgiften för dagen endast 800 kr. Anmälan sker senast den  
17 oktober 2019 genom att klicka här. Betalning med kort sker i samband med  
anmälan. Antalet platser är begränsade.

Anmälan är bindande. Får du förhinder är det möjligt att skicka en kollega i ditt ställe.

Varmt välkommen!
 

Skiljeförfarandedagen 2019

http://youngarbitrators.se/events/


08:45–09:15 Registrering och kaffe

09:15–09:30 Välkomstanförande
  Erik Wrisemo, Norburg & Scherp
 
09:30–10:15 Paneldiskussion: Vad utmärker en god processjurist?
  Panel: Erika Finn, Kilpatrick Townsend, Lena Hellman, Ericsson,
  Jerker Kjellander, Vinge samt Ginta Ahrel, Westerberg 
  Moderator: Johan Attenius, Lindahl

10:15–10:45       Framgångsprognoser–vinner du målet och gissar du bättre än din klient? 
  Tobias Hamrin och Emil Andersson, Delphi
 
10:45–11:15       Fika
 
11:15–11:45       Värderingsexperternas roll i tvisten
  Magnus Källander och Thorbjörn Lilja, Aderio

11:45–12:30 Paneldiskussion: Taktiska och processuella överväganden vid begäran om  
  Emergency Arbitrator, Security for Costs och säkerhetsåtgärder vid domstol
   Panel: Kristoffer Stråth, Törngren Magnell, Silvia Pavlica Dahlberg, Vinge,   
  Martin Rifall, Hannes Snellman samt Shirin Saif, Roschier
  Moderator: Jens Sandberg, Roschier
 
12:30–13:45       Lunch
 
13:45–14:00       Presentation av SCC Platform
  Lise Alm, SCC

14:00–14:30       The winner takes it all? Kostnadsfördelningen
  Linda Lundin, Valdia och Catarina Rivero Lira, Wistrand

14:30–15:15       Paneldiskussion: Hur övertygar man i skrift och vad utmärker best  
  practice  avseende utformningen av skrifter i ett skiljeförfarande?
  Panel: Emma Fredberg, Setterwalls, Robin Rylander, Mannheimer Swartling,   
  Katarina Düring, White & Case samt Carl Persson, Roschier
  Moderator: Jessica Sædén, Mannheimer Swartling
 
15:15–15:45 Fika
 
15:45–16:15 Hot topic: Nedslag i Högsta domstolens nya klanderpraxis
  Sara Magnéli, Cederquist och Kajsa Åkesson, Norburg & Scherp

Program



16:15–17:00 Paneldiskussion: Samarbetet mellan skiljenämnd och ombud 
  Vad utmärker ett effektivt skiljeförfarande och hur hanterar man 
  som ombud trilskande förfaranden.
  Panel: Daniel Waerme, Gernandt & Danielsson, Linda Hallberg, Lindahl,
  Karl Guterstam, Frank samt Karin Ljungman, Cirio
  Moderator: Mathilde Matsgård, Hannes Snellman

17:00–17:15 Avslutning
  Kristina Ljungström, Norburg & Scherp 

17:15–18:00   Drink

18:00–20:00 Middag samt prisutdelning

Program
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