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SKILJEFÖRFARANDEDAGEN 2018
YAS arrangerar Skiljeförfarandedagen för elfte året i rad. Eventet är populärt och brukar
snabbt bli fulltecknat så skynda att anmäla dig för att säkra en plats!
Datum: Torsdagen den 25 oktober 2018
Tid: 09.30–17.00 med efterföljande middag
Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21 i Stockholm
Skiljeförfarandedagen 2018 kommer i sedvanlig ordning att behandla en mängd intressanta
och högaktuella ämnen inom skiljeförfarandeområdet. Våra föreläsare och paneldeltagare har
stor bredd och erfarenhet som tillsammans bidrar till tankeväckande uppslag och dynamiska
diskussioner. Paneler kommer bland annat att diskutera de centrala och ständigt aktuella
frågorna om hur man väljer skiljedomare och varför skiljedomar klandras. Dessutom kommer vi
att uppmärksamma att YAS fyller 15 år i år, och diskutera betydelsen av YAS då och nu, och vad
YAS bör vara i framtiden.
Syftet med dagen är att genom intressanta anföranden, utbyten av erfarenheter och livlig debatt
tillsammans förkovra oss, låta oss inspireras och följa den fortsatta utvecklingen inom några
ständigt aktuella områden med anknytning till skiljeförfarandevärlden.
Efter dagens slut följer drink och middag samt utdelning av pris för bl.a. Årets
Skiljeförfarandegärning.

Nominering av pristagare till Årets Skiljeförfarandegärning
Årets Skiljeförfarandegärning syftar till att premiera en individ eller sammanslutning som
utmärkt sig under året genom att på ett eller annat sätt främja skiljeförfarande i Sverige eller
internationellt. Allt kan tänkas – t.ex. forsknings- och utbildningsinsatser, publikationer, eller
mer renodlade marknadsföringsinitiativ.
Ta chansen att nominera någon som du tycker förtjänar att lyftas fram! Skicka namn
tillsammans med en kort motivering till yas@chamber.se senast den 8 oktober 2018. Vinnaren
utses av YAS styrelse och presenteras under middagen.

Avgift och anmälan
Det krävs medlemskap i YAS för att delta. Tack vare bidrag från Skiljeförfarandedagens
sponsorer är avgiften endast 800 kr. Betalning sker till bankgiro nr 717-3230. Märk betalningen
”Skiljeförfarandedagen 2018” och ange deltagarens namn och advokatbyrå/organisation.
Anmälan sker senast den 16 oktober 2018 genom att klicka här. Antalet platser är begränsade.
Anmälan är bindande och vid utebliven betalning faktureras avgiften i efterhand.
Varmt välkommen!
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