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S K I L J E F Ö R F A R A N D E D A G E N 20 1 5
YAS arrangerar skiljeförfarandedagen för åttonde året i rad. Eventet är populärt
och brukar snabbt bli fulltecknat så skynda dig om du vill säkra en plats!
Datum: 22 oktober 2015
Tid: 09.30 – 17.00 med efterföljande middag
Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21 i Stockholm
Vinnande ombudskap för nästa generations sakförare är temat för årets
skiljeförfarandedag. För att bibehålla och utveckla Sveriges ställning som en
ledande skiljeförfarandenation är det en förutsättning att tillväxten av skickliga
ombud och skiljemän säkras. Ett sätt att främja denna tillväxt är att utbyta
praktiska erfarenheter. Årets skiljeförfarandedag syftar till sådant erfarenhetsutbyte med fokus på ombudsrollen.
Skiljeförfarandedagen 2015 kommer att innefatta sju presentationer och en debatt
som behandlar hur man som ombud i svenska och internationella skiljeförfaranden
bäst hanterar skiljeförfarandets olika moment och vissa frågor som ofta uppkommer.
Eftermiddagen avslutas med diskussioner i mindre grupper och en efterföljande
paneldiskussion baserad på de frågor som har diskuterats i grupperna rörande det
övergripande temat hur skiljemän tycker att ombud bör agera.
Därefter följer drink och middag med middagsanförande och utdelning av pris
för Årets Skiljeförfarandegärning.

Nominering av pristagare till Årets Skiljeförfarandegärning
Årets Skiljeförfarandegärning syftar till att premiera någon som utmärkt sig under
året genom att främja skiljeförfarande i Sverige och internationellt.
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
11 september 2015. Vinnaren utses av YAS styrelse och presenteras under middagen.

Avgift och anmälan
Det krävs medlemskap i YAS för att delta. Avgiften är tack vare bidrag från
Skiljeförfarandedagens sponsorer endast 800 kr. Betalning sker till bankgiro nr
717-3230. Märk betalningen ”Skiljeförfarandedagen 2015” och ange deltagarens
namn och advokatbyrå/organisation.
Anmälan sker senast den 8 oktober genom att klicka här.

Varmt välkommen!

PROGRAM
09.30 – 09.45
Välkomstanförande
		Katarina Mild (Frank)
09.45-10.15
Skiljeförfarandets inledning
		Elin Awerstedt och Mattias Erdös (Frank)
10.15 – 10.45
Strategiska överväganden när skiljeklausulen inte är optimalt utformad
		Niklas Elofsson och Mattias Rosengren (Vinge)
10.45 – 11.00

Kaffe

11.00 – 11.30
Projektledning i omfattande skiljeförfaranden
		Caroline Snellman och Anna Sundquist (Hannes Snellman)
11.30 – 12.00
Skriftliga inlagor i skiljeförfarande – vanligt förekommande frågeställningar
		Bodil Ehlers och Magnus Eriksson (Kastell)
12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.30
Att lyckas med sin sakframställning och plädering – tips och trix
		Åsa Rydstern (Mannheimer Swartling) och Per Rådelöv (Nord Advokater)
13.30 – 14.00
Korsförhör av faktavittnen och sakkunniga
		Kristina Ljungström och Rikard Wikström (White & Case)
14.00 – 14.15

Kaffe

14.15 – 14.45
Reflektioner kring klanderprocessen
		Annica Börjesson och Andreas Johard (MAQS)
14.45 – 15.30
Debatt: Trix, knep och taktiserande – hjälper det eller stjälper det?
		Debattörer: Kristoffer Stråth (Törngren Magnell) och Filippa Wassberg (Setterwalls)
		
Moderator: Kristoffer Löf (Mannheimer Swartling)
15.30 – 16.15

Kaffe med gruppdiskussion

16.15 – 17.00
Paneldiskussion: Ombudsmannaskap ur skiljenämndens synvinkel
		Tre framstående skiljemän debatterar frågor rörande ombuds agerande
		
som auditoriet i kaffepausen diskuterat fram i mindre grupper.
		
Panel: Paulo Fohlin (Magnusson), Bo GH Nilsson (Lindahl) och
		
Carita Wallgren-Lindholm (Lindholm Wallgren)
		
Moderator: Johan Sidklev (Roschier)
17.00 – 18.00

Drink

18.00 – 20.00
Middag
		Prisutdelning och middagstalare
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Välkommen!

