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Sveriges advokatsamfund bildades på enskilt initiativ 1887
och fick officiell status när nya rättegångsbalken trädde i

kraft 1948. Vid bildandet var ledamöterna 38 till antalet. Sam-
fundet har numera mer än 4 200 ledamöter. Under de senaste
20 åren har antalet ledamöter mer än fördubblats.

Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken och sam-
fundets stadgar fastställs av regeringen. Endast den som är
ledamot av samfundet har rätt att använda titeln advokat. Sam-
fundet är en privaträttslig sammanslutning med ändamål att
upprätthålla en etiskt och professionellt hög kvalitet inom
kåren, att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets
erfarenhet kommer denna till godo, att tillvarata advokater-
nas allmänna yrkesintressen samt att verka för sammanhåll-
ning och samförstånd mellan advokaterna. Advokatsamfundet
anlitas i stor utsträckning som remissorgan och avger yttran-
den över i princip alla förslag till central lagstiftning. Samfun-
det deltar även i den offentliga debatten i ämnen som anses
särskilt angelägna för rättsutvecklingen. Samfundet bedriver
också viss offentligrättslig verksamhet. Genom reglering i
rättegångsbalken tilldelas samfundet förvaltningsuppgifter
som innefattar myndighetsutövning, framförallt i fråga om den
disciplinära verksamheten.

Advokatsamfundet är geografiskt indelat i sju avdelningar,
var och en med lokal verksamhet och avdelningsstyrelse.
Avdelningsstyrelserna avger yttranden till samfundets styrelse
bland annat i ärenden angående ansökningar om inträde i sam-
fundet. Ledamöternas bestämmande inflytande över Advokat-
samfundet utövas genom fullmäktige, som utses av avdelning-
arna.

Fullmäktige sammanträffar en gång per år och väljer
Advokatsamfundets styrelse, som består av nio ordinarie le-
damöter, nio suppleanter, ordförande och vice ordförande.
Fullmäktige väljer också ordförande, vice ordförande och sex
ledamöter till disciplinnämnden. De återstående tre ledamö-
terna av disciplinnämnden, de offentliga representanterna,
utses av regeringen. I sin verksamhet är disciplinnämnden helt
självständig.

Fullmäktige granskar genom revisorerna styrelsens redo-
visning för sin förvaltning och beslutar om ansvarsfrihet. Det
ankommer också på fullmäktige att besluta om avgifter.

Vart tredje år hålls allmänt advokatmöte då ledamöterna
samlas till föredrag och debatter i aktuella rättspolitiska frå-
gor och yrkesfrågor.

Regleringen av Advokatsamfundet syftar till att tillförsäkra
den rättssökande allmänheten kvalificerade ombud och bi-
träden. En advokat är enligt rättegångsbalken skyldig att iaktta
god advokatsed och är i sin verksamhet underkastad samfun-
dets och Justitiekanslerns tillsyn. Samfundets kontroll i etiskt

hänseende utövas genom dess disciplinnämnd. Vad som är god
advokatsed utvecklas genom uttalanden av styrelsen samt
genom disciplinnämndens avgöranden. Ett disciplinärt ingri-
pande kan leda till påföljderna uteslutning, varning (som kan
kombineras med straffavgift) eller erinran. Nämnden kan
också avsluta ett ärende med ett uttalande.

Det ställs höga krav på den som vill bli ledamot av Advokat-
samfundet. För inträde krävs att vissa i rättegångsbalken och
samfundets stadgar angivna kvalifikationer är uppfyllda. Från
och med den 1 januari 2004 krävs dessutom att sökanden skall
ha avlagt advokatexamen. Under 2003 antog fullmäktige ett
förslag om professionell vidareutbildning av advokater. En-
ligt de riktlinjer som styrelsen har fastställt skall varje yrkes-
verksam advokat genomgå minst 15 timmar strukturerad ut-
bildning varje år. Advokatsamfundet har sitt kansli på Djur-
gården i Stockholm. Kansliet leds av en generalsekreterare.

JURIDISKA BIBLIOTEKET
I Advokatsamfundets fastighet finns även Juridiska Bibliote-
ket i Stockholm. Juridiska Biblioteket är en stiftelse som grun-
dades 1935 genom sammanslagning av flera boksamlingar.

Juridiska Biblioteket är ett av Sveriges främsta juridiska
fackbibliotek med en boksamling på uppemot 50 000 band.
Där återfinns det mesta inom den svenska juridiska litteratu-
ren från 1700-talet och framåt. Juridiska Biblioteket omfattar
också nordisk juridisk litteratur samt litteratur från England,
USA, Tyskland och Frankrike. Kärnan i det utländska bok-
beståndet utgörs av civil- och processrätt samt internationell
privaträtt.

Juridiska Biblioteket är öppet för alla som har avlagt exa-
men vid juridisk fakultet och för juridikstuderande.

En presentation
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Jag har under senaste året i skilda sammanhang haft anled-
ning uppehålla mig vid några för advokatyrket helt cen-

trala frågor. Det handlar om advokaternas yrkesmässiga
kärnvärden, grundläggande rättssäkerhetsfrågor samt kravet
på ett rimligt integritetsskydd. När jag därför här återvänder
till dessa frågor beror det på att utvecklingen, enligt min me-
ning, riskerar att gå i fel riktning.

Under 2004 har en rad för advokatrollen fundamentala frå-
gor kommit att stå i fokus, inte minst internationellt. Frågor
om oberoende, självreglering, konkurrens, ägande av och in-
flytande över advokatbyråer har alla varit föremål för den
europeiske lagstiftarens intresse. I Kommissionen, Europa-
parlamentet liksom i enskilda medlemsländer har initiativ ta-
gits i syfte att öka konkurrensen och avreglera advokat-
marknaden. I ett allmänt perspektiv är detta arbete angelä-
get. I flera länder har advokaterna tillskansat sig fördelar som
i ett konsumentperspektiv ter sig svåra att motivera. För
svensk del är situationen annorlunda. Sverige saknar advokat-
monopol och advokattvång. Likväl riskerar svenska advoka-
ter och deras klienter att drabbas av de mycket långtgående
förändringar som just syftar till att komma till rätta med advo-
katernas monopolställning i vissa andra länder. För svenska
advokater och deras klienter kan dessa initiativ och krav på
harmonisering komma att medföra att viktiga principer offras
utan att det finns skäl för detta. Penningtvättslagstiftningen
är ett annat exempel på hur den europeiske lagstiftaren på ett
aningslöst sätt åsidosatt klienternas intressen genom att för-
vandla advokaten till något som han absolut inte får vara – en
angivare av sina klienter. Detta innefattar ett grundskott mot
förtroenderelationen mellan klienten och hans advokat.

När Europas statschefer och justitieministrar beslutar om
terroristbekämpning och annan strafflagstiftning är det i den
vällovliga ambitionen att effektivisera kampen mot den grova
brottsligheten. Men i det arbetet får man inte bortse från de
motstående intressen vars upprätthållande är lika viktiga. Pri-
set för att uppnå ökad effektivitet i brottsbekämpningen kan
helt enkelt bli för högt. Rättsstatens grundprinciper blir lätt
offer på brottsbekämpningens altare!

När man skall försöka harmonisera olika rättsordningar upp-
står naturligen spänningar. För att kunna enas tenderar
medlemsländerna ibland acceptera den lägsta graden av rätts-
säkerhet. Den svagaste länken blir den minsta gemensamma
nämnaren.

Såväl advokatetik som strafflagstiftning är djupt förankrade
i ett lands rättskultur. Det råder av naturliga skäl stora skillna-
der mellan de länder som ingår i det utvidgade EU. Rätts-
traditionerna är i många avseenden högst olika. Skilda kultu-
rer kan därför komma att tillämpa gemensamma regelverk uti-

från helt olika förutsättningar. Sverige har till skillnad särskilt
från många av de nya medlemsländerna en lång demokratisk
tradition. Men också mellan länder med lång demokratisk tra-
dition finns ibland stora skillnader. Jag vill t.ex. påstå att vi i
det svenska rättsväsendet saknar korruption. Tanken på att
en domare kan mutas är i vårt land helt verklighetsfrämmande.
Så är det inte överallt. Det gör bland annat att ett erkännande
av rättsliga avgöranden från vissa andra länder är mycket pro-
blematiska. Det kan gälla verkställighet av domar eller en
begäran om utlämning av svenska medborgare till utländsk
polis, som påstår att medborgaren gjort sig skyldig till hand-
ling som i Sverige inte anses innefatta brott. Det synes mig
alldeles särskilt problematiskt om strafflagstiftningen bestäms
på Europanivå istället för nationellt. Inte ens i USA har man
försökt sig på att harmonisera den straffrättsliga lagstiftningen
i närheten av vad som för närvarande äger rum i Europa.

Vi har efter den 11 september 2001 i ett stort antal s.k.

Generalsekreteraren har ordet
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rambeslut frånhänt oss möjligheten till materiell prövning av
andra medlemsländers rätt att få en medborgare inom EU ut-
lämnad, verkställa straffprocessuella tvångsmedel, inhämta
bevisning och så vidare. Det senaste initiativet till ny ramlag-
stiftning kommer ifrån Sverige. Det är en nyare version av
Orwells 1984. Förslaget behandlas nu inom EU. Det innebär
att tele- och dataoperatörer åläggs att spara trafikinformation
under fem år. Tanken är att denna information skall kunna
användas för straffrättslig lagföring. Detta är oacceptabelt. Lika
oacceptabelt är att införa en generell skyldighet för medbor-
garna att lämna DNA-prov även vid annat än misstanke om
allvarlig brottslighet. Det känns likaså olustigt att en åklagare
i ett annat medlemsland i EU skall kunna besluta om hus-
rannsakan  i Sverige.

Sverige har en lång tradition av engagemang, inte bara i
den europeiska, utan också i den globala utvecklingen. Där-
för är det nödvändigt även för advokatkåren att engagera sig i
det internationella arbetet. Mycket av central lagstiftning ska-
pas idag utanför Sverige. Genom inträdet i EU och införlivan-
det av Europakonventionen i svensk rätt liksom tillträdandet
av en rad FN-konventioner har överordnade normer kommit
att få ett bestämmande inflytande också för svensk rätt och
rättstillämpning. Om det nuvarande konventsförslaget accep-
teras av medlemsländerna inom EU kommer även stora delar
av den beslutsordning som gäller för den straffrättsliga lag-
stiftningen att omfattas av EG-rätten. När sådana normer skall
implementeras här hemma är möjligheterna att påverka deras
innehåll i princip redan uttömda. Vad som återstår är fin-
justeringar vid anpassning till svensk lag. Därför krävs att vi
engagerar oss  på ett mycket tidigare stadium i processen än
vad som idag är fallet.

Harmonisering och samarbete är nödvändiga förutsätt-
ningar för att genomföra och fullfölja tanken på ett Europa i
fred. Den europeiska integrationen medför emellertid en rad
problem som politiker, oberoende färg, ogärna för fram. Poli-
tiken kräver sina offer. Inte minst gäller detta när systemet
upplevs vara utsatt för yttre hot. Terroristlagstiftningen är ett
uttryck för ett politiskt betingat offer av viktiga rättsprinciper.
Ett exempel utgör frysningen av pengar för den svensk som
alltjämt är uppförd på den lista som föranleder också civilise-
rade länder utanför USA att kasta grundläggande mänskliga
rättigheter över bord.  Risken har heller inte minskat genom
de stora politiska maktförskjutningar som världen undergått
under senare år. För medborgarna i små stater behövs det ex-
tra skydd mot yttre politiska påtryckningar som ett stärkt hävd-
ande av grundlagens regler kan medföra. Det finns de som
hävdar att verklig demokrati också måste innefatta rättstatens
juridiska kontrollapparat och rätten för den enskilde att inför

domstol hävda sina rättigheter. Jag delar den uppfattningen.
I alla dessa för medborgaren och advokaten viktiga frågor

är Advokatsamfundet starkt engagerat såväl nationellt som
internationellt. Samfundet avger bland annat ett hundratal
remissvar varje år och deltar aktivt i CCBE och IBA. CCBE,
den europeiska advokatorganisationen, har en central roll för
advokatyrket och dess framtida villkor i Europa. Inom IBA
pågår likaså ett omfattande arbete med ett globalt perspektiv.
IBA är i hög grad engagerat i upprätthållandet av ”the rule of
law” och stöttandet av mänskliga rättigheter. Detta har bland
annat till syfte att värna oberoende advokaters möjligheter att
verka i yrket.  Det är inte en självklarhet i många länder. Se-
dan ett år tillbaka har jag fått förtroendet att, som en av tre
representanter för advokatsamfunden inom IBA, representera
dessa som ledamot av IBA:s Management Board. Som ambas-
sadör för svenska advokater är vi också engagerade i ILAC,
ett organ med uppgift att verka för återuppbyggnad av rätts-
väsendet i krigshärjade länder. I dessa länder råder ofta en
uttalad önskad att värna rättstrygghet, rättssäkerhet och inte-
gritet.

De europeiska generalsekreterarna samarbetar inom ramen
för CEEBA. Vi sammanträffar årligen för att avhandla för yr-
ket och advokatorganisationerna aktuella frågor. Inom ramen
för det nordiska samarbetet har vi också ett mycket nära ut-
byte av erfarenheter. Till de frågor som diskuterats hör försla-
get till det s.k. tjänstedirektivet, förhandlingarna om det tredje
penningtvättdirektivet, intressekonflikter och frågor om
konkurrensmyndigheternas granskning av advokatväsendet.
Detta arbete möjliggör att inhämta information och dra slut-
satser hur utvecklingen i omvärlden kan komma att påverka
svenska advokaters villkor. Det ger oss en god möjlighet att
påverka, något som vi med viss framgång kunnnat utnyttja
till gagn för alla svenska advokater. Ett exempel på frågor där
Advokatsamfundet haft ett avgörande inflytande har varit den
om bolagsjuristers möjlighet att vinna inträde i advokat-
samfunden. Ett annat exempel utgör skyldigheten att teckna
ansvarsförsäkring och omfattningen av denna. Utbildnings-
krav och gemensamma etiska regler inom Europa är andra
viktiga ämnen som diskuteras och där det svenska Advokat-
samfundet varit aktivt.

Som alla vet avslutades det gångna året med den helt ex-
ceptionella katastrofen i Asien. Händelsen och insatserna där-
efter visar på ett mycket tydligt sätt såväl behovet av interna-
tionell samordning som på fördelarna med att samarbeta na-
tionellt och internationellt.

Anne Ramberg
Generalsekreterare
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ADVOKATERNA OCH RÄTTSSTATEN

Den västerländska demokratin har många facetter. En
sida är rättsstaten. I en rättsstat utövas makten under

lagarna. Men mer än så: i en rättsstat finns gränser även för
lagstiftaren. Således förfogar inte lagstiftaren över vissa oför-
ytterliga fri- och rättigheter.

Det sagda innebär att samtidigt som rättsstatens rättsmaski-
neri är underkastat den politiska beslutsprocessen är den i vissa
hänseenden överordnad denna. Det är problematiskt men nöd-
vändigt.

Vad som krävs för en fungerande rättsstat och därmed en
god demokrati uppmärksammas tyvärr allt för sällan i den po-
litiska debatten. Välfärdsstaten i all ära, men utan ett rättvist
samhälle i rättsstatlig mening murknar på sikt systemet in-
ifrån. Det finns därför inget försvar för att kompromissa med
vad den goda rättsstaten kräver.

En fungerande rättsstat är beroende av många aktörer. Mest
central är naturligtvis domstolsväsendet, den tredje statsmak-
ten i Montesquieus maktfördelningslära. Men utan advokat-
väsendet kan domstolsväsendet inte fungera. Man kan lite
tillspetsat uttrycka det så, att advokatväsendet är den fjärde
statsmakten.

En stark och oberoende advokatkår är alltså en hörnpelare
i rättsstaten. I det lilla perspektivet tillvaratar den enskilde
advokaten med kraft, kompetens och lojalitet individens rätts-
intresse. I det stora perspektivet innebär advokaternas sam-
mantagna insatser ett försvar för rättsstaten och därmed yt-
terst en garanti för det demokratiideal vi hyllar.

Så ser jag det. Och jag tror att min uppfattning delas av de

flesta som på ett eller annat sätt verkar för rättsstatens upp-
rätthållande. Men jag är mindre övertygad om att synsättet
delas av flertalet av våra politiker. Och i massmedia ges ibland
en helt annan bild.

Politikernas ringa förståelse för rättsstatens behov visar sig
naturligtvis i statsbudgeten. Med all respekt för det stats-
finansiella läget (statsfinanserna befinner sig ju alltid i något
läge); rättsstaten måste få kosta vad den kostar. Det gäller också
– och inte minst – för advokaterna.

En annan aspekt gäller advokaternas oberoende. Obero-
endet är en förutsättning för att advokaten på ett lojalt sätt
skall kunna företräda sin klients intressen. Det är därför också
en förutsättning för rättsstaten.

Den fundamentala nödvändigheten av en oberoende, själv-
ständig och stark advokatkår verkar dock inte ha insetts av
lagstiftaren. Oberoendet har börjat naggas i kanten. Vad jag
tänker på är de regler som har införts om penningtvätt och i
än högre grad de regler som förefaller förestående. Här är inte
platsen för en närmare redogörelse för eller kritisk analys av
dessa. Däremot finns anledning att understryka att genom den
ålagda rapporteringsskyldigheten skapas en intressekollision
för advokaten. Att därmed beträds en stig som ytterst utgör
ett hot mot rättsstaten förefaller politiker i allmänhet vara all-
deles aningslösa om.

Den enskilde medborgarens rätt till en fullständigt lojal
och oberoende advokat måste anses oförytterlig i en rättsstat.
Med den utgångspunkten kan sättas i fråga om inte lagstifta-
rens möjligheter att pådyvla advokaten vad som i själva ver-
ket är en intressekollision innebär ett överskridande av den
yttersta gränsen för lagstiftningskompetensen. I allt fall kan
ett sådant överskridande komma att ske, om lagstiftaren fort-
sätter att beträda den inslagna vägen.

I betraktande av att lagstiftaren är underkastad vad som föl-
jer av oförytterliga fri- och rättigheter och att rätten till en obe-
roende advokat bör ses som just en sådan rättighet framträder
också nödvändigheten av advokatkårens autonomitet. Det är
inte en tillfällighet att advokaternas regelverk i hög grad ut-
görs av självreglering; det är en rättsstatlig nödvändighet!

Kärnan i mitt budskap är nu att vi måste gemensamt för-
söka öka medvetenheten hos vår omvärld om advokaternas
centrala roll i en modern demokrati. Det är en förutsättning
för att vi med full legitimitet skall kunna argumentera för rim-
liga ersättningar och kunna slå vakt om vårt oberoende. Och
den debatten måste föras. Det handlar nämligen inte om våra
egoistiska särintressen utan om rättsstatens upprätthållande.

Stefan Lindskog
Ordförande

Ordföranden har ordet
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Sveriges advokatsamfund besvarar årligen ett stort antal
remisser i olika lagstiftningsärenden. En fullständig för-

teckning över dem som besvarats under 2004 finns längre fram
i denna årsredovisning. Nedan redovisas några ställningsta-
ganden som samfundet gjort.

… om domarrekrytering:

I betänkandet En öppen domarrekrytering (sou 2003:102) fö-
reslås bland annat, i syfte att möjliggöra en verkligt öppen
rekrytering till domaranställningarna, att domarbanan skall
avskaffas och att rekryteringen vidgas. Samfundet tillstyrkte,
bland annat med hänvisning till att en bredare rekrytering kan
tillföra domstolarna nya erfarenheter och kunskaper som inte
på samma sätt tillförs dem i dag samt att förslaget också skulle
öka förtroendet för domstolarnas självständighet och obero-
ende, utredningens förslag.

… om brottsbenämningar som inte beskriver vad som avses:

I en promemoria som följer upp betänkandet Sexualbrotten –
Ett utökat skydd för den sexuella integriteten och angräns-
ande frågor (SOU 2001:14) föreslås bland annat införandet av
brottet våldtäkt mot barn. Samfundet kritiserade benäm-
ningen, som skulle komma att omfatta också t.ex. helt frivil-
liga sexuella handlingar mellan en fjortonårig pojke och hans
femtonåriga flickvän. Samfundet menade att det är olyckligt
att brottsbenämningar inte alls speglar vad som omfattas av
brottsbeskrivningen.

… om personligt ansvar för advokater i aktiebolag:

Alltsedan det 1978 åter blev möjligt att driva advokat-
verksamhet i aktiebolag har en särskild regel om advokats
solidariska ansvar med bolaget för dess förpliktelser funnits. I
ett utkast till lagrådsremiss om ny aktiebolagslag föreslås att
den regeln skall bestå, med begränsningen att det solidariska
ansvaret endast omfattar uppdrag som advokaten ansvarat för.
Samfundet begärde i sitt yttrande över utkastet att bestäm-
melsen skulle övervägas på nytt och tas bort. I yttrande över
den slutliga remissen har Lagrådet intagit samma hållning som
Advokatsamfundet.1

… om att vittnesplikt för advokater skulle utökas:

I departementspromemorian Skärpta regler mot penningtvätt,
Ds 2003:52, som innehöll förslag för att genomföra det s.k.
andra penningtvättdirektivet som innebär bland annat att ad-
vokater skall omfattas av de skyldigheter som direktivet före-
skriver, föreslogs bland annat att frågeförbudet i 36 kap. 5 §
rättegångsbalken inte skulle omfatta sådana omständigheter

som omfattades av rapporteringsskyldighet. Samfundet kriti-
serade skarpt förslaget och påpekade bland annat att den
brottslighet som det oftast torde vara fråga om regelmässigt
skulle ha straffvärden som kraftigt understeg de trösklar som
annars gäller för genombrott av frågeförbudet. Regeringen tog
till sig av kritiken och i propositionen var det förslaget borta.

… om tvångsvis DNA-provtagning på andra än misstänkta:

I departementspromemorian Genetiska fingeravtryck
(Ds 2004:35) föreslogs att DNA-prov skulle få tas, även
tvångsvis, på envar om det krävs för att utreda brott på
vilket fängelse kan följa. Samfundet noterade bland annat
att den föreslagna ordningen skulle innebära att ett brotts-
offer tvångsvis kunde utsättas för en provtagning som brotts-
offret inte ville delta i, och ifrågasatte också förslagets fören-
lighet med regeringsformens skydd för enskilda mot på-
tvingade kroppsliga ingrepp. Någon analys i sistnämnda av-
seende fanns inte i promemorian. Samfundet avstyrkte att
förslaget skulle läggas till grund för lagstiftning.

… om beredningen av lagstiftningsärenden:

Advokatsamfundet har i flera sammanhang (t.ex i yttrande över
propositioner om antagande av rambeslut om angrepp mot in-
formationssystem och om antagande av rambeslut om förver-
kande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från
brott) kritiserat att konsekvenserna av ett antagande av ram-
beslutet inte gått att förutse på grund av att någon färdig ana-
lys av lagstiftningsbehovet och ställningstaganden från reger-
ingens sida i väsentliga hänseenden inte redovisats. Också i
andra sammanhang, t.ex. när det gällt beredningen av de för-
ändringar beträffande sexualbrotten som redovisats ovan, har
samfundet kritiserat regeringen för att utmätta remisstider varit
för korta och att de förslag som remitterats inte varit genomar-
betade. Behovet av att visa politisk handlingskraft får inte hin-
dra att lagstiftningen också i framtiden motsvarar högt ställda
krav i juridiskt och tekniskt hänseende.

1  Regeringen beslutade den 10 mars 2005 proposition om en ny aktiebolagslag
(prop. 2004/05:85). I propositionen behålls förslaget från utkast till lagrådsre-
miss. Regeringen utttalar dock att den inte tar slutgiltig ställning till Advokat-
samfundets och Lagrådets förslag – därtill saknas det enligt regeringen tillräck-
ligt beslutsunderlag – men säger att man avser att inleda en översyn av frågan
(s. 209).

Advokatsamfundet anser...
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Advokatsamfundets styrelse består av ordförande, vice ord-
förande och nio andra ledamöter jämte nio suppleanter.

Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Sammanträdena
är heldagsmöten och föregås av presidiemöten. Alla handlingar
till de ärenden som skall behandlas på styrelsemötet bränns på
en CD-skiva, som skickas till styrelsen drygt en vecka innan mötet
äger rum. En föredragningslista till ett styrelsemöte innehåller
cirka 100 ärenden; inträdesärenden, utträdesärenden, disciplin-
ärenden, frågor väckta i styrelsen, inkomna framställningar,
arvodesärenden och remisser. I anslutning till styrelsemötena
brukar styrelsen sammanträffa med olika företrädare för rättsvä-
sendet och andra personer. Under året har bland annat Mark El-
lis, Executive Director i IBA, Justitiekanslern Göran Lambertz,
Journalisten Roger Magnegård, Chefs-JO Mats Melin och Ge-
neralsekreteraren i ILAC Christian Åhlund deltagit.

Stefan Lindskog, ordförande
F. 1951. Advokat 1980
Wistrand Advokatbyrå, Stockholm

Lena Frånstedt Lofalk, vice ordförande
F. 1958. Advokat 1989
Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm

Robert Arrelid
F. 1953. Advokat 1985
Advokatfirman Kjällgren AB, Trollhättan

Jesper Hansen
F. 1948. Advokat 1984
Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog HB, Falun

Claes G. Hansson
F. 1949. Advokat 1983
Gärde Wesslau Advokatbyrå KB, Jönköping

Mats Bäck
F. 1951. Advokat 1983
Advokatfirman Bäck & Lohse, Östersund

Rickard Ström
F. 1946. Advokat 1981
Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg

Claes Broman
F. 1942. Advokat 1974
Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm

Torgny Wetterberg
F. 1961. Advokat 1991
Advokatfirman Södermark HB, Stockholm

Bengt Sagnert
F. 1951. Advokat 1987
Advokatfirman Vinge KB, Malmö

Jan Lindblad
F. 1950. Advokat 1984
Advokatfirman Luterkort, Malmö

Anders Ahlm
F. 1956. Advokat 1989
Berglund och Co Advokatbyrå KB, Göteborg

Eva Kullman
F. 1951. Advokat 1986
Advokatfirman Glimstedt Kalmar HB, Kalmar

Per Wigert
F. 1941. Advokat 1976
Wigert & Placht i Enköping AB, Enköping

Jan Save
F. 1944. Advokat 1973
Advokatfirman Hammar KB, Uddevalla

Lars Edlund
F. 1952. Advokat 1985
Grönberg Advokatbyrå AB, Stockholm

Ulf Nordekvist
F. 1954. Advokat 1985
Advokatfirman Ulf Nordekvist AB, Luleå

Tomas Nilsson
F. 1951. Advokat 1983
Sju Advokater HB, Stockholm

Magnus Wallander
F. 1952. Advokat 1982
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm

Anna Steén
F. 1972. Advokat 2001
Advokatbyrån Sigeman & Co AB, Malmö

Per Runeland (adjungerad)
F. 1942. Advokat 1974
Kilpatrick Stockton, London

Styrelsen
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Övre raden från vänster: Anna Steén, Magnus Wallander, Ulf Nordekvist, Anders Ahlm, Bengt Sagnert, Jan Save, Claes G Hans-
son, Per Wigert, Jesper Hansen, Lars Edlund, Tomas Nilsson, Eva Kullman.
Undre raden från vänster: Per Runeland, Rickard Ström, Mats Bäck, Anne Ramberg, Stefan Lindskog, Lena Frånstedt Lofalk,
Robert Arrelid, Claes Broman.
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Sveriges advokatsamfund utövar tillsyn över advokater

verksamma i Sverige, inte bara de svenska utan också

advokater från länder inom Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet och i Schweiz. Alla advokater skall i sin verk-

samhet iaktta god advokatsed. Vad som är god advokatsed

avgörs av Advokatsamfundets disciplinnämnd och av dess sty-

relse.

Utifrån disciplinnämndens beslut har vägledande regler om

god advokatsed utvecklats. I reglerna behandlas bland annat

vilka skyldigheter och rättigheter en advokat har i förhållande

till sin klient och till sin klients motpart.

Om disciplinnämnden anser att en advokat brustit mot god

advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en

disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan

kombineras med en straffavgift om högst 50 000 kronor) och i

de allvarligaste fallen uteslutning. Disciplinnämnden har även

möjlighet att enbart göra ett uttalande.

Disciplinnämnden består av elva ledamöter varav tre utses

av regeringen (offentliga representanter). Nämnden är inde-

lad i tre prövningsavdelningar.

Justitiekanslern, som utövar tillsyn över Advokatsamfundet,

kan i vissa fall begära om- eller överprövning av beslut av

nämnden. En advokat som uteslutits ur samfundet kan över-

klaga beslutet till Högsta domstolen.

DISCIPLINÄRENDEN

Under året har 591 (540) ärenden inkommit till samfundet

(föregående års siffror inom parentes).

Disciplinnämnden har slutligt avgjort 208 (128) ärenden. I

ett (två) ärenden har advokat uteslutits ur samfundet. I sex

(tre) ärenden har advokat tilldelats varning med straffavgift

och i 22 (14) fall har varning tilldelats. Erinran har tilldelats i

77 (50) ärenden. Disciplinnämnden har 16 (nio) ärenden gjort

uttalanden och i 32 (19) ärenden inte vidtagit någon åtgärd.

Nio (31) ärenden har avskrivits.

Prövningsavdelningarna har under året slutbehandlat 471

ärenden, varav 97 hänskjutits till disciplinnämnden. I 320 (475)

ärenden har anmälan lämnats utan åtgärd och i 26 (35) ären-

den har uttalanden gjorts. Återstående ärenden har avskrivits

eller av annan anledning inte upptagits till prövning i sak.

Advokatsamfundets styrelse har avskrivit nio ärenden rö-

rande disciplinpåföljder. Styrelsen har hänskjutit 15 ärenden

till disciplinnämnden. Disciplinnämnden hade nio samman-

träden under 2004.

DISCIPLINNÄMNDENS

SAMMANSÄTTNING
Claes Peyron, ordförande
F. 1938. Advokat 1969
Advokaterna Peyron KB, Helsingborg

Bertil Södermark, vice ordförande
F. 1935. Advokat 1965
Advokatfirman Bertil Södermark AB, Stockholm

Bo Ahlenius, ledamot
F. 1947. Advokat 1980
Advokatfirman Glimstedt i Lund HB, Lund

Alice Åström, offentlig representant
F. 1959. Vaggeryd

Anders Engdahl, ledamot
F. 1939. Advokat 1970
Heilborns Advokatbyrå HB, Nyköping

Ove Lindh, offentlig representant
F. 1932. F.d. hovrättspresident, Göteborg

Nils Ringstedt, offentlig representant
F. 1934. Fil.dr, Stockholm

Birgitta W Sabelström, ledamot
F. 1945. Advokat 1984
Advokatfirman Birgitta W Sabelström, Stockholm

Bengt Stridh, ledamot
F. 1944. Advokat 1977
Advokatfirman Bengt Stridh AB, Örebro

Stefan Ruben, ledamot
F. 1950. Advokat 1981
Berglund och Co Advokatbyrå KB, Göteborg

Greger Lundmark, ledamot
F. 1944. Advokat 1976
Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag, Skellefteå

Mats Hildeby och Sofia Rahm har biträtt som nämndens sekre-
terare.

Disciplinnämnden
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Övre raden från vänster: Bo Ahlenius, Ove Lindh, Bengt Stridh, Anders Engdahl, Greger Lundmark, Nils Ringstedt, Stefan
Ruben, Alice Åström, Birgitta W Sabelström.
Undre raden från vänster: Anne Ramberg, Claes Peyron, Bertil Södermark.
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STATISTIK

Vid ingången av år 2004 hade Advokatsamfundet 4 091
   (3 898) ledamöter. Under året har 254 (309) nya ledamö-

ter antagits, 36 (31) ledamöter avlidit och 74 (68) ledamöter
utträtt. Ur samfundet har en (två) ledamot uteslutits. Vid årets
slut hade samfundet 4 234 ledamöter. (Fjolårets siffror inom
parentes.)

Samfundsledamöternas fördelning på avdelningarna var vid
årets utgång följande:

Norra avdelningen 229 (231)

Mellersta avdelningen 347 (344)

Stockholmsavdelningen 1 906 (1 802)

Östra avdelningen 293 (293)

Västra avdelningen 714 (695)

Södra avdelningen 660 (638)

Utlandsavdelningen 85 (88)

Summa 4 234 (4 091)

Antalet verksamma advokater, män 3 077 (3 007)

Antalet verksamma advokater, kvinnor 712 (671)

Ingen verksamhet 445 (413)

Summa 4234 (4 091)

Aktiva advokater
Avdelning Total avd Män Kvinnor
Norra 195 162 33

Mellersta 300 249 51

Stockholm 1 752 1 398 354

Västra 629 522 107

Östra 254 220 34

Södra 597 482 115

Utland 62 44 18

Passiva advokater
Avdelning Total avd Män Kvinnor
Norra 34 32 2

Mellersta 47 38 9

Stockholm 154 101 53

Västra 85 73 12

Östra 39 36 3

Södra 63 48 15

Utland 23 16 7

Antalet biträdande jurister, män 635 (660)

Antalet biträdande jurister, kvinnor 568 (549)

Summa 1 203 (1 209)

Biträdande jurister
Avdelning Total avd Män Kvinnor

Norra 31 20 11

Mellersta 48 23 25

Sthlm 738 384 354

Västra 161 87 74

Östra 35 22 13

Södra 151 77 74

Utland 39 22 17

Antalet advokatkontor vid årsskiftet
Aktiebolag 860

Handelsbolag 214

Kommanditbolag 104

Enskild firma 568

Summa 1 746

INTRÄDESÄRENDEN
Styrelsen har under året slutbehandlat 283 (328) ansökningar
om inträde i samfundet. Av dessa har 254 (309) bifallits medan
29 (19) avslagits. Grund för avslag var i elva fall att sökanden
inte uppfyllde kravet på kvalifikationstid och att skäl till dis-
pens inte bedömdes föreligga, i sexton fall att sökanden inte
styrkt sin lämplighet och i två fall att sökanden inte uppfyllde
de formella kraven.

INTRÄDESSTATISTIK 2004
Antal slutbehandlade ansökningar: 283 (328)

Bifall
Män 159 (210)

Kvinnor 95 (99)

Summa 254 (309)

Avslag
Bristande kvalifikationstid 11 (5)

Ej styrkt lämplighet 16 (13)

Andra skäl 2 (1)

Summa 29 (19)

REGISTRERADE EU-ADVOKATER
Styrelsen har under året registrerat en EU-advokat, auktori-
serad i Nordirland.

Året som gått
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VÄGLEDANDE UTTALANDEN
Styrelsen har under året antagit fem vägledande uttalanden.

Vägledande uttalande rörande intressekonflikter
vid biträde i samband med controlled auctions m.m.
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sammanträde
den 22 april antagit följande vägledande uttalande.

Vid s.k. controlled auctions är situationen typiskt sett den
att ett företag eller en del av ett företags verksamhet bjuds ut
till försäljning och att ett begränsat antal intressenter bjuds in
att lämna bud på försäljningsobjektet. En närliggande situa-
tion är då det finns flera presumtiva köpare av försäljnings-
objektet men utan att ett auktionsförfarande anordnas.

Fråga har uppkommit om det står i överensstämmelse med
god advokatsed och närmast med gällande principer för han-
tering av intressekonflikter, att en advokat biträder flera bud-
givare eller presumtiva köpare eller att två eller flera advoka-
ter vid samma advokatbyrå biträder olika subjekt i kretsen av
intressenter.

Den som vänder sig till advokat måste kunna förlita sig på
att advokaten iakttar trohet och lojalitet gentemot klienten och
uteslutande ser till och tillvaratar klientens egna intressen. Det
nu sagda är av fundamental betydelse för advokatens ställning
i rättssamhället och kan sägas utgöra en hörnsten i de vägle-
dande reglerna om god advokatsed. Styrelsen vill i samman-
hanget erinra om tidigare vägledande uttalanden rörande
intressekonflikter i andra situationer som syftat till att fram-
häva den fundamentala betydelsen av klientlojaliteten.

Två eller flera inbjudna budgivare eller presumtiva köpare
av ett objekt som bjuds ut till försäljning måste anses ha mot
varandra stående intressen redan därigenom att normalt en-
dast en av dem kan uppnå målet att bli köpare. Det framstår
därför som uppenbart oförenligt med god advokatsed att en
advokat åtar sig uppdrag för två eller flera inbjudna budgivare
eller presumtiva köpare såväl vid en controlled auction som i
andra situationer då ett objekt bjuds ut till försäljning. Härav
följer att det inte heller är förenligt med god advokatsed att
flera olika advokater inom samma advokatbyrå eller inom olika
advokatbyråer som står i kontorsgemenskap med varandra, åtar
sig uppdrag för två eller flera olika budgivare eller presumtiva
köpare. Det nu sagda gäller oberoende av samtycke från klient-
ens eller klienternas sida.

Vägledande uttalande angående registrering av klients fi-
nansiella instrument m.m.
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sammanträde
den 19 augusti antagit följande vägledande uttalande.

Av 6 § reglementet rörande förvaltning av klientmedel och

klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokat-
verksamhet framgår följande. Klienter tillhöriga värdehandlingar
skall förtecknas och hållas avskilda från egna sådana handlingar
och förvaras på betryggade sätt. Värdepapper som är föremål
för allmän handel skall inom två månader från handlingarnas
mottagande nedsättas i notariatförvar hos bank. Nedsättning
behöver dock ej ske där sammanlagda värdet av de för en och
samma klient mottagna handlingarna av sådant slag ej översti-
ger basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Värdet skall prövas i samband med mottagande av handlingar
och därefter vid avgivande av årsredovisning.

Om värdepappersinnehavet medför offentliga registrerings-
åtgärder skall advokat tillse att registreringen anger att advo-
katens innehav är för klients räkning.

Finansiella instrument enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument kan registreras dels di-
rekt i ägarens namn, dels förvaltarregistreras. Advokat som får
i uppdrag av klient att registrera sådana finansiella instrument
skall göra detta antingen direkt i klientens namn eller, vid
förvaltarregistrering, ange att advokatens innehav är för klients
räkning.

Advokat skall i förekommande fall upplysa klienten om
dennes eventuella lagliga skyldighet att redovisa innehavet
till skattemyndighet eller annan myndighet.

Vägledande uttalande om uthyrning av biträdande jurist.
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt samman-
träde den 9 december antagit följande vägledande uttalande.

Den 1 mars 2001 antog styrelsen följande vägledande ut-
talande om uthyrning av biträdande jurist.

En advokat är enligt 10 § andra stycket Vägledande regler
om god advokatsed skyldig att, i den utsträckning som rim-
ligen kan begäras, övervaka att hos honom eller henne an-
ställd biträdande jurist fullgör sina skyldigheter.

En följd av den nu återgivna skyldigheten är att en
biträdande jurists arbete måste ske under sådana förhål-
landen att övervakningen av arbetet kan ske kontinuerligt
och att risken för intressekonflikter undanröjs. För att så
skall anses vara fallet krävs bland annat att principalen med
den biträdande juristen regelbundet går igenom aktuella
ärenden och lämnar instruktioner om handläggningen av
dem. Uppdrag som inte går att förena med sådan övervak-
ning skall inte antas. Det är sålunda normalt inte förenligt
med god advokatsed att hyra ut en biträdande jurist.

För att uthyrning skall vara tillåten skall följande gälla.
1. Den biträdande juristen skall under aktuell tid vara an-

ställd i advokatbyrå.
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2. Vid tjänstgöringen skall tydligt framgå att arbetet utförs
som biträdande jurist i aktuell advokatbyrås namn. Så skall
t.ex. externa handlingar som undertecknas av den biträdande
juristen avfattas på advokatbyråns brevpapper och den biträ-
dande juristen skall endast nyttja visitkort från advokatbyrån.

3. Den biträdande juristen skall vara direkt underställd en
principal på advokatbyrån och inte t.ex. chefsperson hos klient-
företaget.

4. Alla erhållna uppdrag skall registreras som ärenden i ad-
vokatbyrån och i samband därmed skall normal kontroll av
eventuella intressekonflikter göras.

5. Advokatbyrån skall upprätta rutiner, som tillgodoser kra-
vet på kontinuerlig tillsyn över den biträdande juristen.

Vägledande uttalande angående utredningsskyldighet vid bi-
träde i asylärenden.
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt samman-
träde den 9 december antagit följande vägledande uttalande.

Migrationsverket har i vissa regioner bedrivit försöksverk-
samhet med ett nytt arbetssätt vid handläggning av asyl-
ärenden. Den s.k. Modellverksamheten innebär bland annat
en förändrad och mer aktiv roll för det offentliga biträdet vid
asylutredningar. Regeringen har fattat beslut om att det nya
arbetssättet skall tillämpas vid Migrationsverkets alla asyl-
enheter före den 1 juli 2005.

Fråga har uppkommit vilken utredningsskyldighet ett of-
fentligt biträde har i asylärenden som handläggs hos
Migrationsverket enligt Modellverksamheten.

Utgångspunkten är att Migrationsverket enligt lag har en
övergripande utredningsskyldighet i asylärenden. Denna
utredningsskyldighet kan inte åläggas en advokat.

En advokat som förordnas som offentligt biträde i ett asyl-
ärende har som främsta plikt att, inom ramen för vad lag och
god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata en klients
intressen och bevaka dennes rätt i ärendet. Inom ramen för
detta uppdrag åligger det advokaten att gentemot klienten
iaktta trohet och lojalitet samt lyfta fram de omständigheter
som talar för klientens sak. En advokat får inte, utan klient-
ens samtycke, till Migrationsverket redovisa uppgifter som
talar till klientens nackdel.

Vägledande uttalande om förenligheten av att en advokat sit-
ter i ett bolags styrelse och samtidigt företräder bolaget m.m.
Frågan har uppkommit om det är förenligt med advokats obe-
roende att utföra juridiska tjänster åt ett bolag, där advokaten
är styrelseledamot.

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har den 9 decem-
ber antagit följande vägledande uttalande.

Principiellt möter det inte något hinder att en advokat som
sitter i ett aktiebolags styrelse, eller annan advokat på samma
byrå, utför uppdrag för bolaget. Vad nu sagts gäller både pu-
blika och privata aktiebolag och oavsett notering.

Situationen kan emellertid i konkreta fall vara sådan att
det inte är förenligt med god advokatsed att vara styrelseleda-
mot i och samtidigt ha klientuppdrag för ett aktiebolag. Ut-
gångspunkten i sådana fall är att hinder då också föreligger
för den som är i byrågemenskap med advokaten.

Frågan om hur koncernförhållanden påverkar frågeställ-
ningarna kan inte besvaras generellt. Om hinder möter för en
advokat som sitter i ett moderbolags styrelse att motta upp-
drag från moderbolaget, omfattar detta hinder normalt hela
koncernen. Om en advokat som sitter i ett dotterbolags sty-
relse på grund av omständigheter i det enskilda fallet inte kan
åta sig uppdrag för det bolaget, innebär detta emellertid inte
nödvändigtvis att advokaten är förhindrad att åta sig uppdrag
för moderbolaget. Frågan får avgöras från fall till fall.

PRÖVNING AV

ADVOKATRÄKNINGARS SKÄLIGHET
Inom samfundet finns sju fasta skiljenämnder som utses av
styrelsen. Skiljenämnderna består av tre ledamöter och biträds
av en sekreterare. Skiljenämnderna prövar på begäran
skäligheten av det arvode och de kostnader en advokat påfört
klienten. En advokat är i vissa fall (se nedan) skyldig att un-
derkasta sig sådan prövning om klienten begär detta inom ett
år efter det att sluträkning avgetts. Under 2004 slutbehandla-
des 50 (75) ärenden. Fordrat belopp fastställdes i 35 (43) fall
och nedsattes i 12 (30) fall. Två ärenden avskrevs efter åter-
kallande av respektive påkallandepart. Ett ärende avvisades.

Bestämmelsen om skyldigheten för advokat att på begä-
ran ingå skiljeavtal har upphävts. Den ska dock fortfarande
tillämpas på uppdrag som påbörjats före den 1 januari 2002.
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Två tidigare beslut av Sveriges advokatsamfunds fullmäk-
tige, vilka båda trädde i kraft den 1 januari 2004, har

haft särskild betydelse för Advokatsamfundets utbildnings-
verksamhet under året. Det gäller dels den obligatoriska
advokatexamen (beslut den 29 maj 2001), dels den obligato-
riska vidareutbildningen för advokater om 15 timmar per år
(beslut den 6 juni 2003), vilka sammantaget har inneburit en
betydande ökning av Advokatsamfundets utbildningsverk-
samhet.

Utbildningen inför advokatexamen är uppdelad på tre del-
kurser. För varje delkurs finns en kursansvarig advokat utsedd.
Kursansvarig på delkurs 1 – med inriktning på advokatyrkets
etik och teknik – är advokaten Bo Ahlenius, Lund. Kursansvarig
på delkurs 2 – som fokuserar på förhandlings-, process-, och
framförandeteknik – är advokaten Torgny Wetterberg, Stock-
holm. Kursansvarig på delkurs 3 – med tyngdpunkt på temat
att starta och driva advokatbyrå samt inslag av rådgivaransvar,
yrkesrelaterade frågor och europarätt – var under året advoka-
ten Jonas Bergh, Stockholm. Ny kursansvarig sedan december
2004 är advokaten Claes Langenius, Stockholm.

Advokatexamens förberedande kurser genomförs sedan
hösten 2004 med maximalt 30 deltagare per tillfälle, mot tidi-
gare maximalt 35. Under året har totalt 1004 (729) personer
deltagit i advokatexamens tre delkurser enligt följande för-
delning:

•  Advokatexamen, delkurs 1: 11 (11) tillfällen med totalt 343
(304) deltagare, varav 195 (159) män och 148 (145) kvinnor.

• Advokatexamen, delkurs 2: 11 (9) tillfällen med totalt 338
(259) deltagare, varav 195 (135) män och 143 (124) kvinnor.

• Advokatexamen, delkurs 3: 10 (6) tillfällen med totalt 323
(166), varav 168 (86) män och 155 (80) kvinnor.

Vid de fyra examinationstillfällena som ägde rum under året
har totalt 203 (98) personer examinerats, varav 114 (52) män
och 89 (46) kvinnor. Av samtliga examinander har tolv perso-
ner underkänts, varav 9 män och 3 kvinnor. Inga överklagan-
den av beslut om underkännande har prövats av Utbildnings-
nämnden under 2004.

Ansvaret för utformningen av innehåll och genomförande
av utbildning och examination åligger Utbildningsnämnden.
Nämnden prövar även överklaganden av underkända examina.
Under året har två nya ledamöter av nämnden utsetts: advo-
katen Fredrik Andersson, Göteborg och kammarrätts-
presidenten Sten Heckscher. Övriga ledamöter i nämnden är
advokaterna Bo G H Nilsson (ordförande), Leif Gustafson,
Anne Ramberg samt professor Christina Ramberg och
rikspolischef Stefan Strömberg.

Utöver advokatexamen genomförde Advokatsamfundet 23
(14) allmänna kurser i egen regi med totalt 547 deltagare.
Därutöver har ett visst utbildningssamarbete skett med Åkla-
garmyndigheten, Brottsoffermyndigheten och Domstolsver-
ket.

Ett nytt utbildningssamarbete – Nordic Lawyers Academy
– har inletts mellan de nordiska advokatsamfunden. Syftet är
att erbjuda nordiska advokater kurser och seminarier på inter-
nationell nivå och med en hög grad av specialisering. De två
första arrangemangen –  Corporate Governance och Mediation
– genomfördes i Köpenhamn under hösten. Under 2005 pla-
neras tre arrangemang.

Kursinformation och bokning sker i allt högre utsträckning
och till allra största del via Advokatsamfundets hemsida och
via e-post till ledamöterna.

Advokatexamen och övrig utbildning
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Samtliga advokater och biträdande jurister omfattas
av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhets-

skada samt av en obligatorisk förmögenhetsbrottsförsäkring.
Premier för dessa försäkringar ingår i den serviceavgift som
Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag årligen debiterar verk-
samma jurister på advokatbyrå. Premiegrund för dessa försäk-
ringar utgörs av de till samfundet anmälda verksamma juris-
terna per den 1 januari. Under året tillkommande ledamöter
och biträdande jurister omfattas automatiskt utan premie-
tillägg.

Förutom ovan nämnda obligatoriska försäkringar finns möj-
lighet att teckna nedan angivna frivilliga försäkringar. Dessa
tecknas separat av respektive advokatbyrå alternativt av verk-
sam advokat eller biträdande jurist.

Samtliga omnämnda försäkringar administreras av Marsh AB
på uppdrag av Sveriges advokatsamfund.

OBLIGATORISKA FÖRSÄKRINGAR
Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada
Försäkringsgivare: Länsförsäkringar (nedan LFAB).
Försäkringsomfattning: Skadeståndsskyldighet för ren
förmögenhetsskada som den försäkrade i advokat-
verksamheten tillfogar klient eller tredje man. Försäkringen
omfattar även personlig skadeståndsskyldighet till följd av
styrelsearbete i extern styrelse.
Geografisk omfattning: Verksamhet från kontor i Norden och
för skador i hela världen.
Försäkringsbelopp: 3 Mkr per jurist, skada och år, max 150
Mkr per år för hela kollektivet.
Premie (2004): 7 400 kronor per jurist och år.

Förmögenhetsbrottsförsäkring inkl. datormissbruk
Försäkringsgivare: LFAB är ny försäkringsgivare från 2004 01 01
Försäkringsomfattning: Skada som drabbar klient eller tredje man
genom tillgrepps-, oredlighets- eller trolöshetsbrott begånget av
advokat eller annan vid advokatbyrån anställd person.
Geografisk omfattning: Skador som orsakas och inträffar var-
somhelst i världen.
Försäkringsbelopp: 3 Mkr per skada som en och samma gär-
ningsman orsakar en skadelidande, max 60 Mkr per år för samt-
liga försäkrade.
Premie (2004): 700 kronor per jurist och år.

FRIVILLIGA FÖRSÄKRINGAR
Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada – tilläggs-
försäkring
Försäkringsgivare: Zürich.
Försäkringstagare: Advokatbyrån.
Försäkringsomfattning: Skadestånd för ren förmögenhets-
skada som den försäkrade i advokatverksamheten tillfogar
klient eller tredje man. Försäkringen kan utökas att omfatta
personlig skadeståndsskyldighet till följd av representation i
extern styrelse.
Geografisk omfattning: Verksamhet från kontor i Norden och
för skador i hela världen.
Försäkringsbelopp: Upp till 17 Mkr per skada och försäkrings-
år utöver den obligatoriska grundförsäkringen.
Premie: Enligt fastställd tariff.

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada – ytterligare
tilläggsförsäkring
Individuell försäkring kan tecknas med ytterligare försäkrings-
belopp utöver ovan nämnda belopp eller med utökad försäk-
ringsomfattning.

Sjukvårdsförsäkring
Försäkringsgivare: LFAB.
Försäkringstagare: Advokatbyrån.
Försäkringsomfattning: Ersätter bl.a. kostnader för läkarbe-
sök, läkemedel, sjukhusvård i både privat och offentlig regi.
Ger tillgång till service dygnet runt via jourtelefon.
Försäkringsbelopp: Nödvändiga och skäliga kostnader för vård
hos privat eller offentlig vårdgivare.
Premie: Försäkrad individs ålder utgör premiegrund.

Sjukavbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga (säljs endast i pa-
ketlösning med Sjukvårdsförsäkring ovan).
Försäkringsgivare: LFAB.
Försäkringstagare: Advokatbyrån.
Försäkringsomfattning: Ersätter den försäkrades andel i rö-
relsens fasta kostnader vid arbetsoförmåga pga. sjukdom, döds-
fall eller barns födelse.
Försäkringsbelopp: Till försäkringsbolaget uppgivna fasta
kostnader.
Premie: Premiegrund är fasta kostnader i kombination med
försäkrad individs ålder.

Kontorsförsäkring
Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar.
Försäkringstagare: Advokatbyrån.
Försäkringsomfattning: Egendom, Avbrott, Allmänt ansvar,

Försäkringar
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Rättskydd, Tjänsteresa m.m.
Försäkringsbelopp: Försäkringsbeloppen varierar för olika per
försäkringsmoment.
Premie: Premien baseras på årsomsättning.

SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRINGEN
I oktober 2003 slogs avbrottsförsäkringen ihop med sjukvårds-
försäkringen till ett paket.  Bakgrunden var att den förre
försäkringsgivaren sade upp avbrottsförsäkringen då de inte
ville ha med föräldraledighetsmomentet i försäkringen. Detta
innebar att flera advokater och biträdande jurister riskerade
att stå utan försäkringsskydd. En ambition med paket-
lösningen var att långa sjukavbrott skulle förebyggas, vilket
även kunde medföra att ansvarsskadorna kunde förebyggas.

Premierna för avbrottsförsäkringen ökade med i genom-
snitt 10 % samtidigt som villkoren förbättrats. Försäkringen
omfattar numera även vård av barn. Föräldraledighetsmomen-
tet ingår numera i försäkringen och inte som tidigare genom
fonderingar.

Skadestatistik över sjukavbrottsförsäkringen visar följande
skadekostnad och antal skador.

År Antal Skadekostnad
2001 24 4 860 456

2002 46 11 739 824

2003 46 14 008 062

2004 22 5 230 501

Det bör dock observeras att skadeåret 2004 ännu ej gått
till ända. Av ovanstående statistik kan vi ändå dra slutsatsen
att antal sjukavbrottsskador har gått ned med 50 % sedan sjuk-
avbrottsförsäkringen kombinerades med sjukvårdsförsäk-
ringen.

Procentuell fördelning av skadekostnad, inkl och exkl barn-
ledighet, framgår av nedanstående stapeldiagram.

Sjukfrånvaro på grund av psykiska besvär står fortfarande
för den största andelen av den totala skadekostnaden. Även
här synes möjligheten till snabb vård genom sjukvårds-
försäkringen givit effekt då skadekostnaden för dessa skador
har minskat.

Information
Informationen om våra försäkringar återfinns på advokat-
samfundets hemsida. Ett antal artiklar har publicerats i vår
tidskrift. Det har även planerats för en extrabilaga till tidskrif-
ten under 2005.

Marsh och DFA
Advokatsamfundets försäkringsmäklare, Marsh AB, och DFA
är de som arbetar gemensamt med advokatsamfundets för-
säkringar. Ordförande i DFA är advokaten Tony Sandell.
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Året som gick blev händelserikt i Advokatsverige och i
tidskriften Advokaten rapporterades om spännande och

tankeväckande skeenden och händelser.
Vid flera tillfällen skrev redaktionen om advokater som tän-

ker annorlunda och finner nya arbetsområden där det går att
göra advokatnytta, till exempel i nummer 1 där man berät-
tade om advokater som arbetar med CSR, företagens sam-
hällsansvar.

Tidskriften genomförde även en kartläggning av hur
tingsrätterna utser offentliga försvarare. Temat visade på stora
skillnader mellan  olika domstolar.

En viktig del i tidskriften Advokatens uppdrag är att be-
rätta om förändringarna av själva grundförutsättningarna för
att bedriva advokatverksamhet. En sådan förändring, som på
sikt påverkar alla svenska advokater, är internationaliseringen
av yrket. Till detta ämne återkom tidskriften Advokaten på
flera sätt. I nummer 6 handlade temat om den pågående
avregleringen av advokatyrket som är en följd av internatio-
naliseringen.

Under 2004 blev det ännu tydligare att Sveriges medier
och medborgare blir mer och mer intresserade av vad som hän-
der i rättssverige. På redaktionen blir man varse det på så vis

Det dramatiska året 2004

att de frågor och ämnen som man bevakar och skriver om allt
oftare blir nyhetsstoff även i andra medier.

Tidskriften Advokatens upplaga fortsatte att öka under 2004.
Den tryckta upplagan uppgår till 7 100. Annonskonjunkturen
gick trögt under våren och sommaren för att under årets slut-
månader på nytt ta fart. För att möta nedgången tvingades re-
daktionen till stor återhållsamhet med utgifterna. Tidskriften
klarade såväl dess intäkts- som utgiftsmål.

Under året slutade journalisten Hans Hellberg på tidskrif-
ten. Han efterträddes av Sanna Arndt, som arbetar halvtid på
tidskriften Advokaten och halvtid med Advokatsamfundets
webbplats.

I och med utgången av 2004 lämnade redaktions-
kommitténs ordförande Peter Danowsky och Lena Blixt
redaktionskommittén. Lena Blixt har genom sitt engagemang
och kunnande givit viktiga bidrag till tidskriftens utveckling.
Peter Danowsky har under många år varit kommitténs ordfö-
rande och ledamot sedan 1992 och har gjort värdefulla insat-
ser och kommit med viktiga synpunkter och bra uppslag till
teman och artiklar.

Tom Knutson
Chefredaktör
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Advokatsamfundets webbplats är en kommunikations-
plattform och innehåller central information för ledamö-

terna, de biträdande juristerna och allmänheten. På den öppna
delen kan man bland annat söka i advokatmatrikeln och ta
del av samfundets stadgar och regler, remissvar i lagstiftnings-
ärenden, vägledande uttalanden och disciplinnämndsav-
göranden. Vidare lämnas information om advokatexamen,
ansökan om inträde i Advokatsamfundet och samfundets kurs-
utbud med mera. På den slutna delen, som endast advokater
och biträdande jurister har tillgång till, finns ytterligare yrkes-
information som  cirkulär, minneslistor, rättsfall och informa-
tion om de obligatoriska försäkringarna. Vidare finns möjlig-
het att anmäla sig till samfundets kurser. Varje lokalavdelning
har en egen sida där information lämnas. Advokatsamfundets
webbshop och ramavtal finns också på den slutna delen. När
det gäller ramavtalen kan särskilt uppmärksammas att ramav-
tal med BMW, SAAB och Volvo har tecknats under året.

Under året som gått har Advokatsamfundets webbplats ge-
nomgått stora förbättringar. En av de nyheter som införts är att
advokater och biträdande jurister numera kan logga in med sitt
personnummer och ett individuellt lösenord. Registrering av lö-
senord på webbplatsen förutsätter att det finns en personlig e-
postadress registrerad hos Advokatsamfundet. Alla uppgifter om
förändring av de till samfundet lämnade matrikeluppgifterna
skall, efter inloggning, anmälas på personkortet och på byråkortet.
För att underlätta denna anmälningsrutin har det införts en möj-

lighet för byråerna att registrera en byråadministratör. Denna
byråadministratör får efter anmälan till samfundet tillgång till
byråns samtliga personkort och byråkortet och kan därigenom
uppdatera samtliga byråns uppgifter. Ändringarna införs i matri-
keln sedan samfundet godkänt dem. En annan förbättring som
genomförts är att sökmotorn för webbmatrikeln fått flera funk-
tioner och att kraven på trunkeringar har avskaffats.
Webbmatrikeln är numera ett mycket bra och utvecklat verktyg
för att hitta rätt advokat eller advokatbyrå.

Arbetet med att förbättra och utveckla både webbplatsen
och de underliggande systemen fortgår. Tekniken har gett
Advokatsamfundet andra, bättre och snabbare möjligheter att
kommunicera och lämna information både till ledamöterna och
till allmänheten. Tekniken har vidare gjort det möjligt att skapa
ett datarum för de advokatbyråer som deltar i projektet
”Advokathjälp till flodvågens offer”. Datarummet innehåller
material som är relevant för de frågor som aktualiseras i denna
typ av ärenden jämte övrig användbar information. Deltagande
byråer kan vidare diskutera olika frågeställningar i datarummet.

I ett europeiskt perspektiv kan det konstateras att Advokat-
samfundet intar en ledande position inom IT och teknik. Detta
har bland annat framkommit inom det informella europeiska
nätverk – Technology Interest Group – som Advokatsamfundet
deltar i. I nätverket ingår bland annat Europeiska domstolen
för de mänskliga rättigheterna, EFTA, Europol, The Royal
Court of Justice jämte engelska och svenska advokatbyråer.

Advokatsamfundets webbplats och IT
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Conseil des Barreaux de l’Union Européenne, CCBE el-
ler Rådet för advokatsamfunden i den Europeiska unio-

nen är en samarbetsorganisation mellan advokatsamfunden i
EU samt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
EES. Genom sina medlemsorganisationer representerar
CCBE cirka 700 000 europeiska advokater.

Den svenska delegationen till CCBE består av advokat Jo-
han Coyet, (Head of Delegation), Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg samt Advokatsamfundets chefs-
jurist Ragnar Palmkvist.

Till CCBE:s syften hör att på europeisk och internationell
nivå företräda sina medlemmar i alla frågor av gemensamt in-
tresse rörande utövande av advokatyrket, att företräda med-
lemmarna inför institutionerna inom EU och EES i ärenden
av gränsöverskridande natur samt att bevaka respekten för
grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, däribland rät-
ten till domstolsprövning.

Den löpande verksamheten inom CCBE bedrivs i en Stän-
dig Kommitté som består av samtliga nationella delegationer
och som möts en gång per månad, oftast i Bryssel. Arbetet i
den Ständiga Kommittén leds av en ordförande som väljs för
en period av ett år. Beslut i viktigare angelägenheter fattas av
CCBE:s högsta beslutande organ, Plenarmötet, som brukar
samlas två gånger per år.

De frågor som behandlas av den Ständiga Kommittén och
Plenarmötet, bereds antingen av CCBE:s sekretariat i Brys-
sel eller inom kommittéer och arbetsgrupper som tillsätts ef-
ter behov.

CCBE behandlar frågor av varierande slag såsom remisser
avseende ny EG-rättslig lagstiftning och yrkesrelaterade frå-
gor som etiska regler vid gränsöverskridande verksamhet,
utbildningsfrågor och ansvarsfrågor m.m.

I linje med den s.k. Lissabonagendan som bland annat av-
ser att försöka åstadkomma samma fria rörlighet för tjänster
som för varor inom EU och EES presenterade Europeiska
kommissionen i februari 2004 en särskild rapport om konkur-
rensen inom fria yrken däribland advokatyrket. I rapporten
granskas de yrkesspecifika och potentiellt konkurrensbegrän-
sande regleringar som förekommer i flera EU-länder. Gransk-
ningen rör sådant som förekomsten av advokatmonopol, fasta
eller rekommenderade priser, reglering av reklam samt regler
för företagsstruktur och yrkesutövning. Likartade granskningar
förekommer i flera EU-länder. Dessa avregleringsfrågor har
givetvis blivit föremål för diskussioner inom CCBE. För
svenska advokater som verkar på en av Europas mest avregle-
rade marknader kommer flertalet av de avregleringstankar som
presenterats inte att innebära någon förändring.

En annan fråga som under 2004 varit föremål för omfat-

CCBE

tande diskussioner inom CCBE är kommissionens förslag till
nytt tjänstedirektiv och då särskilt om advokatverksamhet bör
omfattas av direktivet eller ej, en fråga där det råder delade
meningar bland CCBE:s medlemmar.

CCBE har stor betydelse som språkrör för den europeiska
advokatkåren med andra möjligheter än nationella advokat-
samfund att få gehör för sina ståndpunkter. Trots att skillna-
derna mellan olika länders sätt att reglera advokatverksamhet
är påtagliga, råder bland CCBE:s medlemmar en betydande
samsyn vad gäller de kärnvärden som är grundläggande för
bedrivande av advokatverksamhet.

Johan Coyet
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Flera viktiga nya medlemsorganisationer har under det
gångna året anslutit sig till ILAC. Det kanske viktigaste

tillskottet är LAWASIA, som är en sammanslutning av ett tret-
tiotal jurist- och advokatorganisationer i Asien och Stilla Havs-
regionen. Bland LAWASIA:s medlemmar ingår bland annat
advokatsamfunden i Kina, Ryssland, Japan, Filippinerna och
Australien. ILAC har nu 34 medlemsorganisationer, som till-
sammans representerar närmare fyra miljoner enskilda jurister.

ILAC har under året som gått byggt vidare på de projekt
som redan tidigare dragits igång i Afghanistan och Irak, och
dessutom utvidgat sin verksamhet till Liberia och Haiti.

I Afghanistan handlar det om ett projekt, där International
Bar Association (IBA) med pengar från det svenska utrikes-
departementet arbetar med att bygga upp ett fristående ad-
vokatsamfund. Under 2004 har IBA haft en expert på plats i
Kabul, som har utarbetat ett lagförslag om reglering av advokat-
verksamheten samt tagit fram förslag till stadgar och adminis-
trativa strukturer. Lagförslaget kommer att läggas fram för det
parlament som kommer att väljas under 2005.

I Irak har på initiativ av ILAC under 2004 bedrivits utbild-
ning av domare, åklagare och advokater. På grund av säkerhets-
läget i Irak har det varit nödvändigt att förlägga all sådan ut-
bildning utanför landet. American Bar Association (ABA) har i
Prag hållit två tvåveckors kurser för sammanlagt omkring 100
domare. Denna undervisning har behandlat domares oberoende
och hur en domare i ett demokratiskt samhälle förhåller sig till
myndigheter, media och den rättssökande allmänheten. I Dubai
i Förenade Arabemiraten har IBA tillsammans med Internatio-
nal Association of Prosecutors (IAP) undervisat nära 300 do-
mare, åklagare och advokater i de grundläggande principerna
för rättssäkerhet i brottmålsprocessen. IBA har likaså i Dubai
undervisat omkring 100 domare, åklagare och advokater i in-
ternationell humanitär rätt, det vill säga de regler som gäller vid
t.ex. folkmord eller brott mot mänskligheten. Föreläsare av hög-
sta internationella klass har välvilligt ställt sig till förfogande för
denna utbildning. Från Sverige har medverkat Hans Corell, f.d.
chefsjurist vid FN, och Lennart Aspegren, som tidigare var
domare vid krigsförbrytartribunalen i Rwanda. ILAC:s Irak-
program bekostas av Sverige och Storbritannien. Förenade Arab-
emiraten bidrar med utbildningslokaler och logistik. De iraki-
ska jurister som deltar i denna utbildning utsätter sig för mycket
stora personliga risker. Tre domare, som deltagit i undervis-
ningen mördades vid olika attentat i Irak i januari och februari
2005. Trots detta är undervisningen mycket eftertraktad och
uppskattad och verksamheten kommer att fortsätta på samma
sätt i vart fall under 2005.

I Liberia har ILAC nyligen dragit igång ett projekt som
innebär att domare från Ghana temporärt ska verka vid dom-

stolar i Liberia för att förstärka det mycket bristfälliga
domstolsväsendet och fungera som mentorer åt sina liberian-
ska kolleger. Projektet har utformats i samverkan med FN
och myndigheterna i Ghana och Liberia och leds för ILAC :s
del av en tidigare justitieminister i Zambia. Projektet bekos-
tas hittills av Sverige, men Världsbanken kommer sannolikt
att skjuta till pengar under 2005.  I Liberia har ILAC  också
tagit initiativ till utbildning av domare, åklagare och advoka-
ter. Utbildningen genomförs av IBA med finansiering från den
brittiska regeringen. Med finansiering från Världsbanken kom-
mer också ett program för att förstärka det liberianska advokat-
samfundet att dras igång. Advokatsamfunden i Kanada och
Norge har uttryckt intresse att fungera som genomförare av
detta projekt. Här finns säkerligen även en möjlighet för Sve-
riges advokatsamfund att medverka.

ILAC har även under det gångna året på inbjudan av FN
skickat en delegation till Haiti. Rapporten med ett antal
projektförslag har nyligen färdigställts och ILAC  planerar att
under 2005 komma igång med ett program också i Haiti.

Utöver ILAC :s ”kärnverksamhet” har organisationen också
tillsammans med FN:s avdelning för kvinnofrågor, UNIFEM,
i september 2004 anordnat en konferens i New York om de
särskilda juridiska problem som drabbar kvinnor i konflikt-
områden. ILAC :s verksamhet främst i Afghanistan och Irak
har vidare lett till inbjudningar till World Economic Forum i
Davos både 2004 och 2005.

Christian Åhlund

International Legal Assistance Consortium (ILAC)
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Bland Advokatsamfundets och servicebolagets intäkter ut-
gör årsavgifter och serviceersättningar 80 % (85 %) av de

totala. Minskningen i andelen avgifter förklaras av den utökade
kursverksamheten, vars intäkter utgörs av nära 17 % (11 %). Av
kostnaderna uppgår försäkringskostnader till 47 % (44 %) av de
totala. Personalkostnader uppgår till 22 % (22 %). Föregående
års siffror är angivna inom parentes.

Årsavgiften till Sveriges advokatsamfund 3 900 kronor har
varit oförändrad de senaste tre åren. Avgiften täcker kostna-
der för utgivning av tidskriften Advokaten, administration av
den offentligrättsliga verksamheten, kostnader för fullmäk-
tige och det internationella samarbetet.

Serviceersättning till Sveriges Advokaters Serviceaktie-
bolag 10 600 kronor har varit oförändrad de senaste tre åren.
Av ersättningen avser 8 100 kronor premier för obligatoriska
advokatförsäkringar. Resterande belopp, 2 500 kronor, täcker
kostnader för hemsida, cirkulär m.m.

AVGIFTSUTVECKLING
Årsavgift och serviceersättning har ökat från 4 600 till 14 500
kronor under perioden 1987–2004. Avgiftsökningen förklaras
av försäkringskostnaderna. Dessa har under samma period ökat
från 845 till 8 100 kronor.

KOSTNADER FÖR
ADVOKATFÖRSÄKRINGAR

Premier för ansvarsförsäkring och förmögenhetsbrotts-
försäkring ingår i den ersättning som samtliga verksamma le-
damöter och biträdande jurister erlägger till Sveriges Advo-
katers Serviceaktiebolag. Premiehöjningen för ansvars-
försäkringen har under det senaste året uppgått till 7 % medan
premien för förmögenhetsbrottsförsäkringen varit i stort sett
oförändrad under de senaste åren. Advokatsamfundet bedri-
ver ett aktivt skadeförebyggande arbete i samarbete med
försäkringsmäklare och försäkringsbolag genom Delegationen
för advokatförsäkringar (DFA). Ordförande i DFA är advoka-
ten Tony Sandell.

Försäkringarna beskrivs vidare på sidan 15 i denna berät-
telse.

FONDER
Styrelserna i stiftelserna Sveriges advokatsamfunds Under-
stödsfond samt Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond hade
vid årets utgång följande sammansättning.
Understödsfonden
Ledamöter:
Claes Felländer, ordförande, Per Björkman, Claes Cronstedt,

Peter Hedborg, Claes Zettermarck.
Suppleanter:
Brita Munck-Persson, Björn Tude, Anna-Stina Widell.

Minnesfonden
Ledamöter:
Claes Felländer, ordförande, Per Björkman, Anna-Stina Widell.
Suppleanter:
Claes Cronstedt, Peter Hedborg, Claes Zettermarck.

ÄNDAMÅL
Sveriges advokatsamfunds Understödsfond är en stiftelse med
ändamål att bereda understöd åt behövande samfundsleda-
möter, förutvarande ledamöter eller avlidna ledamöters efter-
levande makar och barn. När särskilda skäl därtill äro må un-
derstöd jämväl beredas åt ledamots eller avliden ledamots från-
skilda make.

Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond är en stiftelse med
ändamål att i första hand utgiva underhållsbidrag till ålderstigna,
sjuka eller lytta advokater och avlidna advokaters efterlevande
makar och barn samt bidrag till vård, fostran eller utbildning
under barndomen och ungdomen, av barn till avlidna advoka-
ter, allt under förutsättning att vederbörande lever i brydsamma
ekonomiska förhållanden. I andra hand får stiftelsens medel
användas för att lämna bidrag till fortbildning av advokater och
hos dem anställda samt till utgivande av juridiska skrifter eller
förlagsverksamhet i ämnen rörande advokatyrket.

UTBETALDA BIDRAG
Bidrag ur Understödsfonden utbetalas i huvudsak till avlidna
ledamöters efterlevande makar. De årliga bidragen uppgår till
c:a 400 000 kronor i Understödsfonden. Antalet sökande har
minskat under de senaste åren. På grund av nedgången på
aktiemarknaderna har inga bidrag utbetalts från Sandströms
Minnesfond under 2002–2004.

Stiftelsernas årsredovisningar återfinns längre fram i denna
berättelse.

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD
Understödsfonden informerar gärna om möjligheterna att an-
söka om bidrag. Kontakta Advokatsamfundets ekonomichef,
Lars Gunnar Nilsson, för närmare information.

Intäkter och kostnader – Fonder
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Årsavgifter
Serviceersättningar
Kursavgifter
Tidskriften Advokaten
Övriga intäkter

INTÄKTERNAS FÖRDELNING 2004

17%

61%

18%
2%2%

Personalkostnader
Kontorskostnader
Rese- och sammanträdeskostnader
Kursverksamheten
Obligatoriska försäkringar
Tidskriften Advokaten
Övrigt

KOSTNADERNAS FÖRDELNING 2004

47%

22%

13%

6%

3%

6%3%
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och generalsekreteraren för Sveriges advokatsam-
fund avger härmed årsredovisning för år 2004.

Allmänt om verksamheten
Verksamheten under året beskrives i organisationens verksam-
hetsberättelse för året.

Förslag till disposition av organisationens resultat
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår
att årets resultat 1 642 465
jämte balanserade vinstmedel 1 185 334
tillhopa 2 827 799
balanseras i ny räkning.

Av koncernens fria egna kapital 15 676 795 kronor föreslås 0
kronor bli överfört till bundna reserver. Organisationens re-
sultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren
framgår av följande resultat- och balansräkningar, noter med
redovisningsprinciper och bokslutskommentarer.

Resultaträkning – koncernen

Not 2004-01-01 2003-01-01
-2004-12-31 -2003-12-31

(tkr)
Nettoomsättning 2 85 138 531 76 578,2
Övriga rörelseintäkter 3 832 511 843,0

85 971 042 77 421,2

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4 62 304 741 61 129,7
Personalkostnader 1 17 993 163 16 519,7
Avskrivningar på materiella 5
  anläggningstillgångar 579 051 481,0

80 876 955 78 130,4

Ränteintäkter och
  liknande resultatposter 569 554 759,6
Räntekostnader och
  liknande resultatposter -151 358 -155,1
Resultat före boksluts-
  dispositioner och skatt 5 512 283 -104,7

Avsättning till reparationsfond -500 000 -
Betald skatt -798 845 -86,1
Uppskjuten skatt -241 197 -
Årets resultat 3 972 241 -190,8

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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Balansräkning – koncernen

Not 2004-12-31 2003-12-31

TILLGÅNGAR (tkr)
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
  Byggnader och mark 6 6 577 986 6 765,8
  Inventarier 7 809 499 445,0
Finansiella anläggningstillgångar
  Aktier och andelar 8 1 0,0
Summa anläggningstillgångar 7 387 486 7 210,8

Omsättningstillgångar
Varulager 449 348 736,8
Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 2 190 092 1 028,6
  Fordringar mot
   närstående organisationer 1 615 794 1 657,2
  Övriga fordringar 722 935 471,4
  Förutbetalda kostnader
   och upplupna intäkter 1 280 156 1 105,9

6 258 325 4 999,9

Kassa och bank 16 124 276 11 766,9
Summa omsättningstillgångar 22 382 601 16 766,8

SUMMA TILLGÅNGAR 29 770 087 23 977,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 9
Bundet eget kapital
  Bundna reserver 1 365 252 745,0
Fritt eget kapital
  Balanserad vinst 11 704 550 12 515,6
  Årets resultat 3 972 241 -190,8
Summa eget kapital 17 042 043 13 069,8

Avsättningar
Reparationsfond 500 000 -
Uppskjuten skatt 317 043 75,8
Summa avsättningar 817 043 75,8

Långfristiga skulder
Inteckningslån 762 440 4 147,7
Summa långfristiga skulder 762 440 4 147,7

Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 6 922 085 2 936,3
  Skulder till närstående organisationer 265 447 211,1
  Skatteskulder 239 051 -
  Övriga kortfristiga skulder 668 188 599,4
  Upplupna kostnader
  och förutbetalda intäkter 3 053 790 2 937,5
Summa kortfristiga skulder 11 148 561 6 684,3
Summa skulder 11 911 001 10 832,0

SUMMA EGET KAPITAL
  OCH SKULDER 29 770 087 23 977,6

Ställda säkerheter:
  Fastighetsinteckningar 10 400 000 10 400,0
  Ansvarsförbindelser inga inga

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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Resultaträkning
– moderföretaget

2004-01-01 2003-01-01
Not  -2004-12-31 -2003-12-31

(tkr)
Nettoomsättning 2 16 775 489 23 774,1
Övriga rörelseintäkter 3 455 551 436,3

17 231 040 24 210,4
Rörelsens kostnader
Externa kostnader 4 7 093 522 17 810,3
Personalkostnader 1 7 903 569 6 532,8
Avskrivningar på materiella
  anläggningstillgångar 5 187 817 187,8
Rörelseresultat 2 046 132 -320,5

Ränteintäkter 191 850 270,9
Räntekostnader -20 262 -30,5
Resultat före boksluts-
  dispositioner och skatt 2 217 720 -80,1

Avsättning till reparationsfond -500 000 -
Skatt -75 255 -47,1
Årets resultat 1 642 465 -127,2

Balansräkning
– moderföretaget

Not 2004-12-31 2003-12-31

TILLGÅNGAR (tkr)
Anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 6 577 986 6 765,8
Andelar i koncernföretag 8 50 000 50,0
Aktier och andelar 8 1 0,0
Summa anläggningstillgångar 6 627 987 6 815,8

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 280 615 284,2
  Fordringar mot
   närstående organisationer 1 141 467 1 385,5
  Skattefordran 241 025 -
  Övriga fordringar 21 818 116,7
  Förutbetalda kostnader
   och upplupna intäkter 150 204 433,8

1 835 129 2 220,2
Kassa och bank 5 941 370 5 204,4
Summa omsättningstillgångar 7 776 499 7 424,6

SUMMA TILLGÅNGAR 14 404 486 14 240,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 9
  Ersättningsfonden 5 408 100 5 408,1
  Disponibla medel 1 185 334 1 312,5
  Årets resultat 1 642 465 -127,2
Summa eget kapital 8 235 899 6 593,4
Avsättningar

Reparationsfond 500 000 -

Långfristiga skulder
Inteckningslån 762 440 4 147,7

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 725 507 1 088,2
Skulder koncernföretag 2 878 189 1 078,8
Skulder till
  närstående organisationer - 211,1
Skatteskulder - 159,6
Övriga skulder 205 326 230,6
Upplupna kostnader och
  förutbetalda intäkter 1 097 125 731,0
Summa kortfristiga skulder 4 906 147 3 499,3

SUMMA EGET
KAPITAL OCH SKULDER 14 404 486 14 240,4

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 10 400 000 10 400,0
Ansvarsförbindelser inga inga

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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Noter med
redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget följer årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redo-
visningsrådets rekommendation (RR 1:00).

Varulager
Varulager är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet en-
ligt först in- först ut principen och verkligt värde.

Fordringar
Fordringar har efter individuell prövning upptagits till belopp
varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper

för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffning-
svärden och beräknad ekonomisk livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader 50 år
Markanläggningar 27 år
Inventarier 5 år

Koncernuppgifter
Sveriges advokatsamfund äger samtliga aktier, nom 500 000, i
Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, org. nr. 556128-7144.

Not 1: Anställda och personalkostnader

varav varav
Medelantalet anställda 2004 män 2003 män
Sveriges advokatsamfund
inom riket 7 57% 5 60%

Sveriges Advokaters Service AB
inom riket 21 28% 22 23%

Koncernen totalt 28 35% 27 29%

Koncernen
Sjukfrånvaro 2004

Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/
Ord arbetstid Total sjukfrånvaro

29 år eller yngre * *
30 - 49 år 5,6% 63,5%
50 - * *

Män * *
Kvinnor 7,60% 43,7%
Samtliga anställda 7,80% 52,8%
* redovisas ej p.g.a. undantags-
regeln i lagstiftningen

Sveriges advokatsamfund
*redovisas ej p.g.a. undantags-
regeln i lagstiftningen * *

Löner och andra ersättn. 2004 2003 (tkr)
löner och sociala löner och sociala

ersättn. kostn. ersättn. kostn.

Sveriges advokatsamfund
Generalsekreterare 1 886 446 1 055 189 1 777,0 990,8
(varav pens.kostn.) 438 321 407,5
Övriga anställda 3 225 388 1 857 607 2 429,3 1 500,8
(varav pens.kostn.) 930 320 730,1
Ersättn. till styrelsen har ej utgått.

Sveriges Advokaters Service AB
Styrelse och generalsekr. - - - -
(varav pens.kostn.)
Övriga anställda 6 679 820 3 144 662 6 682,3 3 076,8
(varav pens.kostn.) 944 429 926,2

Koncernen totalt 11 791 654 6 057 458 10 888,6 5 568,4

Not 2: Nettoomsättning per rörelsegren

2004 2003 (tkr)
Koncernen
Årsavgifter 15 212 730 14 419,8
Serviceersättningar 54 055 040 52 008,4
Kursavgifter, etik och teknikkurser 10 618 642 7 783,8
Kursavgifter, fortbildning 3 689 360 795,7
Tidskriften Advokaten 1 562 759 1 570,5

85 138 531 76 578,2

Sveriges advokatsamfund
Årsavgifter 15 212 730 14 419,8
Kursavgifter - 7 783,8
Tidskriften Advokaten 1 562 759 1 570,5

16 775 489 23 774,1

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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Not 3: Övriga rörelseintäkter

2004 2003 (tkr)
Koncernen
Advokatartiklar 202 336 261,1
Arvoden från närstående fonder 231 000 231,0
Ledamotsförteckningen 6 200 23,0
Övrigt 392 975 327,9

832 511 843,0

Sveriges advokatsamfund
Arvoden från närstående fonder 231 000 231,0
Straffavgifter 180 000 65,0
Skiljenämndsavgifter 11 250 28,8
Övrigt 33 301 111,5

455 551 436,3

Not 4: Externa kostnader

Koncernen 2004 2003 (tkr)
Varav
Försäkringskostnader för
  ansvarsförsäkring 34 861 400 31 553,7
Försäkringskostnader för
  förmögenhetsbrottsförsäkring 3 398 500 3 391,9
Direkta kostnader,
  kursverksamheten 10 343 503 10 478,8

Revisionsarvode har utgått med 64 000 kronor avseende revisor Bo
Axberg, SET. Arvode för konsultationer har utgått med 89 700 kronor
till SET.

Årets leasingkostnader uppgår till 240 964 kronor. Återstående
leasingkostnader uppgår till totalt 407 518 kronor.

Dessa förfaller till betalning
  inom 1 år 207 259
  senare än 1 år men inom 5 år 200 259
  senare än 5 år 0

Sveriges advokatsamfund
Varav 2004 2003 (tkr)
Rese- och sammanträdeskostnader 1 819 848 2 052,3
Direkta kostnader, kursverksamheten - 9 905,1
Tidskriften Advokaten 2 154 214 2 326,9
Internationellt samarbete 814 128 598,3

Årets leasingkostnader uppgår till 146 770 kronor. Återstående
leasingkostnader uppgår till totalt 219 704 kronor.

Dessa förfaller till betalning
  inom 1 år 113 352
  senare än 1 år men inom 5 år 106 352
  senare än 5 år 0

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG

Not 5: Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2004 2003 (tkr)
Koncernen
Byggnader och mark 187 817 187,8
Inventarier 391 234 293,2

579 051 481,0
Sveriges advokatsamfund
Byggnader och mark 187 817 187,8

Not 6: Byggnader och mark

Avskrivning på byggnad har skett med 2 % på anskaffningsvärdet.
Avskrivning på markanläggning har skett med 3,75 % på anskaff-
ningsvärdet.

2004 2003 (tkr)
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut 10 779 007 10 779,0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 4 013 204 3 825,4
Årets avskrivning enligt plan
  på anskaffningsvärden 187 817 187,8

4 201 021 4 013,2

Planenligt restvärde vid årets slut 6 577 986 6 765,8

Taxeringsvärde, byggnader  15 600 000 23 888,0
Taxeringsvärde, mark 18 400 000 14 272,0

Not 7: Inventarier

2004-12-31 2003-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden (tkr)
Vid årets början 2 327 519 2 218,3
Nyanskaffningar 764 218 109,2
Utrangeringar -472 973 -

2 618 764 2 327,5

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 1 882 503 1 589,4
Årets avskrivning 391 234 293,1
Utrangeringar -464 472 -

1 809 265 1 882,5

Planenligt restvärde vid årets slut 809 499 445,0

Not 8: Aktier och andelar

2004-12-31 2003-12-31
Koncernen (tkr)
Övrigt 1 0,0

Sveriges advokatsamfund antal
Sveriges Advokaters
Serviceaktiebolag, 556128-7144 5 000 50 000 50,0
Övrigt 1 0,0

50 001 50,0
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Not 9: Eget kapital

Bundna Balanserad Årets
Koncernen reserver vinst resultat
Ing. balans 2004-01-01 745 031 12 515 543 -190 772
Disposition av
  föregående års resultat -190 772 190 772
Förskjutning mellan
  bundet och fritt eget kapital 620 221 -620 221
Årets resultat 3 972 241
Utg. balans 2004-12-31 1 365 252 11 704 550 3 972 241

Sveriges advokatsamfund
Ing. balans 2004-01-01 5 408 100 1 312 492 -127 158
Disposition av
  föregående års resultat -127 158 127 158
Årets resultat 1 642 465
Utg. balans 2004-12-31 5 408 100 1 185 334 1 642 465

Stockholm den 10 mars 2005

Stefan Lindskog Lena Frånstedt Lofalk
Ordförande Vice ordförande

Robert Arrelid Claes Broman Mats Bäck

Jesper Hansen Claes G Hansson Jan Lindblad

Bengt Sagnert Rickard Ström Torgny Wetterberg

Anne Ramberg

Revisionsberättelse

Till fullmäktige i Sveriges advokatsamfund.

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens förvalt-
ning i Sveriges advokatsamfund för år 2004. Det är styrelsen
och generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen,
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen
för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktighe-
ter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens och generalsekreterarens tillämpning av dem samt
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen
och generalsekreteraren gjort när de upprättat årsredovis-
ningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den sam-
lade informationen i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har
vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
Advokatsamfundet för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller generalsekreteraren är ersättningsskyldig mot
Sveriges advokatsamfund. Vi har även granskat om någon sty-
relseledamot eller generalsekreteraren på annat sätt har hand-
lat i strid med Sveriges advokatsamfunds stadgar eller
årsredovisningslagen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig
grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställ-
ning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att fullmäktige fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, dis-
ponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och generalse-
kreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 18 april 2005

Bo Axberg Magnus Ullman
Auktoriserad revisor Advokat

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Advokaters
Serviceaktiebolag får härmed avge årsredovisning för år 2004.

Allmänt om verksamheten
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sveriges advokatsamfund.
Verksamheten under året beskrives i verksamhetsberättelsen
för Sveriges advokatsamfund.

Ändring i verksamheten
Fr.o.m 2004 bedrivs all kursverksamhet i servicebolagets regi.
Se även not 2 och not 4.

Förslag till disposition av bolagets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att årets resultat 1 709 555
jämte balanserade vinstmedel 5 731 337
tillhopa 7 440 892
balanseras i ny räkning.

Bolagets resultat och ställning i övrigt för de två senaste räken-
skapsåren framgår av följande resultat- och balansräkningar,
noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer.

Resultaträkning

Not 2004-01-01 2003-01-01
-2004-12-31 -2003-12-31

(tkr)
Nettoomsättning 2 68 363 042 52 804,1
Övriga rörelseintäkter 3 376 960 406,7

68 740 002 53 210,8
Rörelsens kostnader
Externa kostnader  4 55 211 219 43 319,3
Personalkostnader 1 10 089 594 9 986,9
Avskrivningar på
  materiella anläggningstillgångar 5 391 234 293,2
Rörelseresultat 3 047 955 -388,6
Ränteintäkter och
  liknande resultatposter 377 704 488,7
Räntekostnader och
  liknande resultatposter -131 096 -124,6
Resultat före boksluts-
  dispositioner och skatt 3 294 563 -24,5
Avsättning till periodiseringsfond -861 418 -
Skatt på årets resultat 6 -723 590 -39,1
Årets resultat 1 709 555 -63,6

SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2004-12-31 2003-12-31
Anläggningstillgångar (tkr)
Materiella anläggningstillgångar
  Inventarier 5 809 499 445,0
Summa anläggningstillgångar 809 499 445,0

Omsättningstillgångar
Varulager 449 348 736,8
Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 1 909 477 1 028,6
  Fordran hos koncernföretag 2 878 188 1 078,8
  Fordringar mot närstående
    organisationer 474 327 271,8
  Övriga fordringar 701 117 230,1
  Förutbetalda kostnader
    och upplupna intäkter 1 129 952 672,0

7 093 061 3 281,3
Kassa och bank 10 182 906 6 562,6
Summa omsättningstillgångar 17 725 315 10 580,7

SUMMA TILLGÅNGAR 18 534 814 11 025,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
  Aktiekapital (5 000 st
    aktier a nominellt 100) 500 000 500,0
  Reservfond 100 000 100,0
Summa bundet eget kapital 600 000 600,0
Fritt eget kapital
  Balanserad vinst 5 731 337 5 795,0
  Årets resultat 1 709 555 -63,7
Summa fritt eget kapital 7 440 892 5 731,3
Summa eget kapital 8 040 892 6 331,3

Avsättningar
Periodiseringsfond tax 2001 61 529 61,5
Periodiseringsfond tax 2002 132 442 132,5
Periodiseringsfond tax 2003 76 906 76,9
Periodiseringsfond tax 2005 861 418 -
Summa avsättningar 1 132 295 270,9

Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 6 196 577 1 848,1
  Skulder till närstående organisationer 265 447 -
  Skatteskuld 480 076 -
  Övriga kortfristiga skulder 462 862 368,9
  Upplupna kostnader
    och förutbetalda intäkter 1 956 665 2 206,5
Summa kortfristiga skulder 9 361 627 4 423,5

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER 18 534 814 11 025,7

Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga

Noter med
redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget följer årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges.

Varulager
Varulager är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet en-
ligt först in- först ut principen och verkligt värde.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till be-
lopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Inventarier avskrives på 5 år.

Koncernuppgifter
Bolaget är helägt dotterbolag till Sveriges advokatsamfund,
org. nr. 262000-0675, med säte i Stockholm.

Not 1: Anställda och personalkostnader

varav varav
Medelantalet anställda 2004 män 2003 män
  inom riket 21 28% 22 23%

Sjukfrånvaro 2004
Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/

Ord arbetstid Total sjukfrånvaro
29 år eller yngre * *
30 – 49 år 5,6% 63,5%
50 – * *
Män * *
Kvinnor 7,60% 43,7%
Samtliga anställda 7,80% 52,8%
* redovisas ej p.g.a. undantags-
regeln i lagstiftningen

Löner och andra ersättningar       2004 2003 (tkr)
löner och sociala löner och sociala

ersättn. kostn. ersättn. kostn.
Styrelse och VD - - - -
(varav pens.kostn.) - - - -
Övriga anställda 6 679 820 3 144 662 6 682,3 3 076,8
(varav pens.kostn.) 944 429 926,2

Not 2: Nettoomsättning per rörelsegren

2004 2003 (tkr)
Serviceersättningar 54 055 040 52 008,4
Kursavgifter 14 308 002 795,7

68 363 042 52 804,1

SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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Not 3: Övriga rörelseintäkter

2004 2003 (tkr)
Ledamotsförteckningen 6 200 23,0
Advokatartiklar 202 336 261,1
Övrigt 168 424 122,6

376 960 406,7

Not 4: Externa kostnader

Varav försäkringskostnader för 2004 2003 (tkr)
   ansvarsförsäkring 34 861 400 31 553,7
   förmögenhetsbrottsförsäkring 3 398 500 3 391,9
Kursverksamheten 10 343 503 573,8

Revisionsarvode har utgått med 64 000 kronor avseende revisor Bo
Axberg, SET.

Arvode för konsultationer har utgått med 71 760 kronor till SET.

Årets leasingkostnader uppgår till 94 194 kronor.
Återstående leasingkostnader uppgår till totalt 187 814 kronor.

Dessa förfaller till betalning
  inom 1 år 93 907
  senare än 1 år men inom 5 år 93 907
  senare än 5 år -

Not 5: Inventarier

2004-12-31  2003-12-31(tkr)
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 327 519 2 218,3
Nyanskaffningar 764 218 109,2
Utrangeringar -472 973 -

2 618 764 2 327,5

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 1 882 503 1 589,4
Årets avskrivning 391 234 293,1
Utrangeringar -464 472 -

1 809 265 1 882,5
Planenligt restvärde vid årets slut 809 499 445,0

Not 6: Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt 2004 2003 (tkr)
Resultat före skatt 2 433 145 -24,5
Skatt enligt gällande skattesats, 28 % -681 279 6,8
Ej avdragsgilla kostnader -42 311 -45,9
Skatt hänförlig till tidigare år - 0,0
Redovisad skatt -723 590 -39,1

Stockholm den 10 mars 2005

Stefan Lindskog Lena Frånstedt Lofalk
Ordförande

Anne Ramberg
Verkställande direktör

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag.

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning i Sveriges Ad-
vokaters Serviceaktiebolag för år 2004. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är
att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grund-
val av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisio-
nen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefat-
tar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkstäl-
lande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de be-
tydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även gran-
skat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min
revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 18 april 2005

Bo Axberg
Auktoriserad revisor

SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John
Tjernelds Advokatfond för år 2004.

Beskrivning av verksamheten
Fondens avkastning skall användas till resestipendier för le-
damöter av Sveriges advokatsamfund eller till belöning för
vetenskapligt arbete eller utredning, som är av beskaffenhet
att särskilt intressera advokaterna eller gagna deras yrkesverk-
samhet. Inga anslag har utbetalts under året.

Stiftelsens värdepapper redovisas närmare under not 1.

Förmögenhet
Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet uppgick den 31
december till:

2004 2003 (tkr)
Eget kapital till bokfört värde 437 987 434,6
Skillnad mellan bokfört värde och
  marknadsvärde på värdepapper 71 647 27,8
Eget kapital till marknadsvärde 509 634 462,4

Arvoden
Ingen ersättning har utgått till styrelsen.

Redovisning av årets resultatdisposition
Styrelsen har beslutat att de till förfogande stående disponibla
medlen (kronor):
Disponibla medel vid årets början 6 322
Jämte årets resultat 3 360

9 682
Disponeras enligt följande:
Till bundet eget kapital avsätts 1 894
Beslutade anslag 0
I ny räkning balanseras 7 788

9 682

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för de två senaste
räkenskapsåren framgår av följande resultat- och balansräk-
ningar, bokslutskommentarer med redovisningsprinciper och
tillhörande noter.

Resultaträkning

Not 2004-01-01 2003-01-01
-2004-12-31 -2003-12-31

(tkr)
Stiftelsens intäkter
Utdelning på aktier och andelar 7 835 8,6
Ränteintäkter, netto 6 695 9,1
Realisationsvinster, netto -4 233 -2,1
Summa intäkter 10 297 15,6

Stiftelsens kostnader
Externa kostnader 825 0,8
Resultat 9 472 14,8

Avsättning till
  periodiseringsfond, tax-2005 -3 298 -3,5
Skatt -2 814 -3,6
Årets resultat 3 360 7,7

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2004-12-31 2003-12-31
Anläggningstillgångar (tkr)
Finansiella anläggningstillgångar
   Aktier och andelar 1 398 575 400,0
Summa anläggningstillgångar 398 575 400,0
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
  Skattefordringar 31 070 32,6
  Upplupna intäkter 1 886 4,2

Kassa och bank 37 822 5,5
Summa omsättningstillgångar 70 778 42,3

Summa tillgångar 469 353 442,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2
Bundet eget kapital 430 199 428,3
Fritt eget kapital 7 788 6,3
Summa eget kapital 437 987 434,6

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax 2002 3 329 3,3
Periodiseringsfond tax 2003 798 0,8
Periodiseringsfond tax 2004 3 519 3,6
Periodiseringsfond tax 2005 3 298 -
Summa obeskattade reserver 10 944 7,7

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 20 422 -
Summa kortfristiga skulder 20 422 -

Summa eget kapital och skulder 469 353 442,3

Ställda panter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga

JOHN TJERNELDS ADVOKATFOND
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt sty-
relsens förvaltning i John Tjernelds Advokatfond för år 2004.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av
årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovis-
ningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen
för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan infor-
mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning
av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen gjort när de upprättade årsredovisningen samt att
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyl-
dig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller
om någon ledamot på annat sätt handlat i strid med stiftelse-
lagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftel-
sens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelse-
lagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 18 april 2005

Bo Axberg Magnus Ullman
Auktoriserad revisor Advokat

JOHN TJERNELDS ADVOKATFOND

Bokslutskommentarer
och noter

Redovisningsprinciper
Stiftelsen följer årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvär-
den om inget annat anges.

Not 1: Aktier och andelar

Antal/nom Bokfört Marknads-
värde värde

Handelsbankens Aktiefond Index 57,5367 165 389 234 332
Handelsbankens Amerikafond 147,6840 29 468 38 163
Handelsbankens Europafond 113,3676 24 388 26 069
Handelsbankens Nordiska
  Småbolagsfond 236,7474 56 446 49 208
Handelsbankens räntefond 488,153 50 100 49 474
SBAB, 118 20 000 20 736 21 619
SBAB, 119 30 000 31 425 31 110
SBAB, 120 20 000 20 623 20 247
Summa 398 575 470 222

Marknadsvärdet av John Tjernelds Advokatfonds värdepapper uppgick
den 31 december 2003 till 427 822 kronor.

Not 2: Eget kapital

Bundet  kapital Fritt  kapital
Belopp vid årets ingång 428 305 6 322
Redovisat årsresultat 1 894 1 466
Beslutade anslag - -
Summa 430 199 7 788

Stockholm den 10 mars 2005

Stefan Lindskog Lena Frånstedt Lofalk
Ordförande Vice ordförande

Robert Arrelid Claes Broman Mats Bäck

Jesper Hansen Claes G Hansson Jan Lindblad

Bengt Sagnert Rickard Ström Torgny Wetterberg

Anne Ramberg
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen Sveriges
advokatsamfunds Understödsfond och Emil Heijnes Fond
(nedan gemensamt kallad Understödsfonden) för år 2004.

Beskrivning av verksamheten
Sveriges advokatsamfunds Understödsfond är en stiftelse med
ändamål att bereda understöd åt behövande samfundsleda-
möter, förutvarande ledamöter eller avlidna ledamöters efter-
levande makar och barn. När särskilda skäl finns kan under-
stöd även lämnas till ledamots eller avliden ledamots från-
skilda make.

Styrelsen har under året hållit två protokollförda samman-
träden. Understödsfonden har i understöd och bidrag till sam-
manlagt sju personer utbetalt totalt 392 529 kronor.

Understöd har framför allt utbetalts till avlidna ledamöters
efterlevande makar.

Understödsfondens värdepapper samförvaltas sedan den
1 januari 1990 med stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms
Minnesfonds portfölj. Förvaltningen omhänderhas av Carne-
gie Kapitalförvaltning AB, SEB Enskilda Banken samt Merrill
Lynch Bank (Suisse) S.A. Styrelsen beslöt, som en följd av att
strategin med en tredjedel av kapitalet placerat i utländska
värdepapper skulle överges, att säga upp avtalet med M Lynch
i december 2004.

Skatteverket anser att stiftelsen skall betraktas som oin-
skränkt skattskyldig fr.o.m. inkomståret 2002 då bidrag, en-
ligt Skatteverket, ska ha utbetalts till personer som inte är
ekonomiskt behövande. Stiftelsen har överklagat beslutet.

Förhållanden viktiga för bedömningen

av resultat och ställning
Genom den allmänna nedgången på aktiemarknaden skedde
en nedskrivning av det bokförda värdet i stiftelsens värdepap-
persportfölj år 2002. Värdet har skrivits upp under de två se-
naste räkenskapsåren.

Nedskrivning 2002 39 500 000
Uppskrivning 2003 34 007 616
Uppskrivning 2004 2 306 801

Förmögenhet
Marknadsvärdet av Understödsfondens förmögenhet uppgick den
31 december till:

2004 2003 (tkr)

Eget kapital till bokfört värde 45 975 742 45 343,2
Skillnad mellan bokfört värde och
marknadsvärde på värdepapper 1 772 630 -
Eget kapital till marknadsvärde 47 748 372 45 343,2

Arvoden
Ingen ersättning har utgått till styrelsen. Ersättning till
värdepappersförvaltarna har utgått med 283 693 (217,7) kro-
nor. Till Sveriges advokatsamfund har utgått ersättning för
ekonomiadministration med 50 000 (50,0) kronor.

Redovisning av årets resultatdisposition
Styrelsen har beslutat att de till förfogande stående disponi-
bla medlen i stiftelsen Sveriges advokatsamfunds

Understödsfond (kronor):
Disponibla medel vid årets början 37 196 715
Jämte årets resultat 737 050

37 933 765
Disponeras enligt följande:
Beslutade anslag till
   understödstagare 392 529
I ny räkning balanseras 37 541 236

37 933 765
I Emil Heijnes Fond (kronor):
Disponibla medel vid årets början 3 228 581
Jämte årets resultat 287 980

3 516 561
Disponeras enligt följande:
I ny räkning balanseras 3 516 561

3 516 561

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för de två senaste räken-
skapsåren framgår av följande resultat- och balansräkningar,
bokslutskommentarer med redovisningsprinciper och tillhö-
rande noter.

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS UNDERSTÖDSFOND OCH EMIL HEIJNES FOND
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Resultaträkning

Not 2004-01-01 2003-01-01
-2004-12-31 -2003-12-31

(tkr)
Stiftelsens intäkter
Resultat från finansiella
   anläggningstillgångar 1 -187 631 -8 766,3
Förändring i bokfört värde,
   värdepapper 2 2 306 801 14 283,2
Summa intäkter 2 119 170 5 516,9

Stiftelsens kostnader
Förvaltararvoden 283 693 217,7
Övriga externa kostnader 145 991 62,5

Resultat 1 689 486 5 236,7

Avsättning till periodiseringsfond - 142 150 -
Skatt - 522 306 -

Årets resultat 1 025 030 5 236,7

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2004-12-31 2003-12-31
Anläggningstillgångar (tkr)
Finansiella anläggningstillgångar
Andel i samförvaltade
  värdepapper 3 41 775 123 37 506,0
Summa anläggningstillgångar 41 775 123 37 506,0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 33 119 -

Tillgodohavande  på depåkonton 5 332 528 11 905,3
Summa omsättningstillgångar 5 365 647 11 905,3

Summa tillgångar 47 140 770 49 411,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 4
Understödsfonden
Eget kapital 37 541 236 37 196,7
Summa eget kapital 37 541 236 37 196,7

Emil Heijnes Fond
Bundet eget kapital 4 917 945 4 917,9
Fritt eget kapital 3 516 561 3 228,6
Summa eget kapital 8 434 506 8 146,5
Summa totalt eget kapital 45 975 742 45 343,2

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax 2005 142 150 -

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 858 453 3 896,1
Upplupna kostnader 164 425 172,0
Summa kortfristiga skulder 1 022 878 4 068,1

Summa eget kapital och skulder 47 140 770 49 411,3

Ställda panter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS UNDERSTÖDSFOND OCH EMIL HEIJNES FOND
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Bokslutskommentarer
och noter

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Understödsfondens och Heijnes Fonds resultat- och ba-
lansräkningar har särredovisats i Understödsfondens tidigare
årsredovisningar. Från och med 1997 ingår Heijnes Fonds re-
sultat och ställning i Understödsfondens räkningar i årsredo-
visning medan de utgör särskilda resultatenheter i bokfö-
ringen.

Not 1: Resultat från finansiella anläggningstillgångar

2004 2003 (tkr)
Utdelning på aktier och andelar 756 064 732,9
Ränteintäkter, netto 206 417 205,9
Realisationsvinster, netto -1 183 923 -9 717,7
Premieintäkter 26 991 59,9
Valutakursdifferenser 6 820 -47,3

-187 631 -8 766,3

Not 2: Förändring i bokfört värde, värdepapper

2004 2003 (tkr)
Uppskrivning 2004 2 306 801 14 283,2

2 306 801 14 283,2

Not 3: Andel i samförvaltade värdepapper

Totalt värdepappersinnehav
Aktier Antal Bokfört Marknads-

värde värde
Abbott Laboratories 840 251 873 258 753
Alfa Laval 2 000 217 892 215 000
Altadis SA 1 000 241 856 303 536
Altria Group INC 550 203 617 221 896
Amdoc LTD 1 200 188 913 207 999
Assa Abloy, B 16 100 1 568 488 1 827 350
AstraZeneca Plc 9 400 3 179 700 2 269 337
Atlas Copco, A 2 200 439 671 660 000
Atlas Copco, B 1 800 352 176 499 500
Axa 2 700 394 557 442 118
Barclays Plc 8 000 681 787 598 335
BNP Paribas 1 480 662 231 710 508
Boots Group PLC 2 000 186 945 167 323
Carnegie Småbolagsfond 4 622 600 073 1 015 546
Citigroup Inc 2 333 1 042 183 742 222
Countrywide Financial corp 1 520 422 170 371 458
Credit Suisse 2 000 550 684 558 020
Diageo PLC 2 300 218 677 218 114
Electrolux, B 1 800 276 798 273 600
Eniro 6 895 438 835 468 860
Ericsson, B 319 300 6 089 185 6 769 160
Estee Lauder 600 217 676 181 338
Exxon Mobil Co 1 600 658 660 541 564
Fannie Mae 800 440 414 376 168

Föreningssparbanken 7 900 1 056 447 1 307 450
Gambro il B 5 600 388 626 530 600
Gannett co&ànc 460 293 542 248 161
General Electric Co 1 700 527 844 409 728
Goldman Sachs Group inc 400 310 074 274 795
Hennes & Mauritz, B 19 350 3 629 432 4 479 525
Holcim LTD 500 203 772 199 919
IBM 500 448 113 325 468
Industrivärden 2 300 309 471 389 850
International Game Tec 1 150 257 272 261 068
Investor, B 34 000 2 453 018 2 873 000
ITT Indus 800 481 134 446 108
L’Oreal & Co Inc 510 378 281 256 555
MBNA Corp 3 500 638 439 651 494
MC Graw Hill INC 730 424 100 441 253
Microsoft Corp 3 500 939 251 617 295
MTG, B 3 250 568 830 588 250
National Grid Transco PLC 10 000 610 777 633 057
Nestle SA 200 365 046 347 301
Nokia ABP 10 525 1 244 473 1 100 210
Nordea 56 700 2 836 585 3 798 900
Novartis SA 1 700 554 451 568 585
Oracle Corp 3 800 295 972 344 257
Pepsico 1 400 550 553 482 559
Pfizer Inc 3 000 1 078 392 532 674
Praxair 2 800 858 027 816 277
Reckitt Benckiser PLC 1 600 316 033 321 424
Reed Elsevier PLC 4 700 325 649 288 233
Sandvik 6 700 1 528 054 1 795 600
SCA, B 8 650 2 458 901 2 452 275
Scania, B 3 150 728 272 828 450
SEB Sverige
  Småbolagsfond 248 176,00 2 386 381 3 288 717
SEB, A 18 350 1 685 705 2 357 975
Securitas, B 12 400 1 395 064 1 413 600
SHB, A 21 850 3 005 379 3 780 050
Shopper Drugmart Corp 1 300 262 205 265 707
Skandia 54 500 2 202 055 1 803 950
Skanska, B 11 500 592 697 917 125
SKF B 1 500 399 214 443 153
Smiths Group 3 700 368 547 388 184
St Pauls Travelers Comp inc 1 000 240 043 244 774
Statoil 3 700 398 401 384 473
Stora Enso Oyj, R 3 700 361 273 375 583
Swedish Match 6 100 474 535 469 700
Talisman Energy 3 200 551 743 567 711
Tele2, B 3 600 1 192 616 939 600
Telefonica SA 4 250 560 586 530 557
TeliaSonera 96 200 3 474 247 3 828 760
Tieto Enator 2 600 552 306 551 200
Total SA 570 773 909 825 032
TPG NV 2 390 427 178 430 102
Tyco International LTD 1 600 335 727 377 591
Viacom Inc, B 1 630 823 926 391 669
Vodafone Group Plc 16 000 309 314 288 449
Volvo, B 2 600 521 281 685 100
Wachovia 2 000 681 324 694 647

Andelar
Carnegie Biotechnology 20 000 1 599 948 1 142 600
Carnegie Medical 2 000 995 660 650 640
MLGS Asia Ex 6 500 722 975 805 649

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS UNDERSTÖDSFOND OCH EMIL HEIJNES FOND
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt sty-
relsens förvaltning i Sveriges advokatsamfunds Understöds-
fond och Emil Heijnes Fond för år 2004. Det är styrelsen som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och för att
årsredovisningslagen tillämpas vi upprättande av årsredovis-
ningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen
för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan infor-
mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning
av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen gjort när de upprättade årsredovisningen samt att
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyl-
dig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller
om någon ledamot på annat sätt handlat i strid med stiftelse-
lagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av
stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelse-
lagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 18 april 2005

Bo Axberg Magnus Ullman
Auktoriserad revisor Advokat

MLGS Emerging Markets 11 500 1 035 704 1 114 733
ML Japan Fund 8 800 1 355 247 1 140 646
ML Japan
  Opportunities Fund 17 000 1 247 473 1 261 367

Räntebärande
Carnegie, svensk
  kort räntefond 124 694 12 942 517 13 789 909
Nordea, nr 5517 600 000 640 608 657 242
SBAB nr 118 1 000 000 1 098 991 1 079 886
SBAB, nr 119 900 000 935 851 971 785
SBAB, nr 120 300 000 306 510 311 755
SEB Likviditetsfond SEK 188 914 1 957 468 1 923 053
SEB Penningmarknadsfond 88 787 900 000 904 776
Spintab, nr 170 1 000 000 1 035 440 1 046 766
Stadshypotek nr 1566 1 000 000 1 119 320 1 095 543
Volvo Treasury AB,
  nr 317 1 000 000 1 011 320 1 037 342
Totalt värde 99 464 580 103 685 128

Nedskrivning av värdepapper 2002 -39 500 000
Uppskrivning av värdepapper 2003 34 007 616
Uppskrivning av värdepapper 2004 5 492 384
Totalt värde 99 464 580 103 685 128

35 % belöper på Sveriges Advokatsamfunds
Understödsfond 34 812 603 36 289 795
7 % belöper på Emil Heijnes Fond 6 962 521 7 257 959
58 % belöper på
  Sandströms Minnesfond 57 689 456 60 137 374
Summa 99 464 580 103 685 128

Marknadsvärdet av Sveriges Advokatsamfunds Understödsfonds
värdepapper uppgick den 31 december 2003 till 31 255 025 kronor.

Marknadsvärdet av Emil Heijnes Fonds värdepapper uppgick den 31
december 2003 till 6 251 005 kronor.

Not 4: Eget kapital

Bundet eget Fritt eget
kapital kapital

Understödsfonden
Belopp vid årets ingång 37 196 715
Redovisat årsresultat 737 050
Beslutade anslag -392 529
Summa 37 541 236

Emil Heijnes Fond
Belopp vid årets ingång 4 917 945 3 228 581
Redovisat årsresultat 287 980
Beslutade understöd - -
Summa 4 917 945 3 516 561

Stockholm den 10 april 2005

Claes Felländer Per Björkman
Ordförande

Claes Cronstedt  Peter Hedborg Claes Zettermarck
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen Gustaf
och Calla Sandströms Minnesfond för år 2004.

Beskrivning av verksamheten
Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond är en stiftelse med
ändamål att i första hand utgiva underhållsbidrag till ålders-
stigna, sjuka eller lytta advokater och avlidna advokaters ef-
terlevande makar och barn samt bidrag till vård, fostran eller
utbildning, under barndomen och ungdomen, av barn till av-
lidna advokater, allt under förutsättning att vederbörande le-
ver i brydsamma ekonomiska förhållanden. I andra hand får
stiftelsens medel användas för att lämna bidrag till fortbild-
ning av advokater och hos dem anställda samt till utgivande
av  juridiska skrifter eller förlagsverksamhet i ämnen rörande
advokatyrket.

Styrelsen har under året hållit två protokollförda samman-
träden.

Inga bidrag eller anslag har beviljats under året.
Stiftelsens värdepapper samförvaltas sedan den 1 januari

1990 med stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understöds-
fonds portfölj. Förvaltningen omhänderhas av Carnegie
Kapitalförvaltning AB, SEB Enskilda Banken samt Merrill
Lynch Bank (Suisse) S.A. Styrelsen beslöt, som en följd av att
strategin med en tredjedel av kapitalet placerat i utländska
värdepapper skulle överges, att säga upp avtalet med M Lynch
i december 2004.

Förhållanden viktiga för bedömningen

av resultat och ställning
Genom den allmänna nedgången på aktiemarknaden skedde
en nedskrivning av det bokförda värdet i stiftelsens värdepap-
persportfölj år 2002. Värdet har skrivits upp under de två se-
naste räkenskapsåren.

Nedskrivning 2002 23 305 000
Uppskrivning 2003 19 724 417
Uppskrivning 2004 3 185 583

GUSTAF OCH CALLA SANDSTRÖMS MINNESFOND

Förmögenhet
Marknadsvärdet av Minnesfondens förmögenhet uppgick den 31
december till:

2004 2003(tkr)
Eget kapital till bokfört värde 49 526 427 46 386,1
Skillnad mellan bokfört värde och
  marknadsvärde på värdepapper 2 447 918 -
Eget kapital till marknadsvärde 51 974 345 46 386,1

Arvoden
Ingen ersättning har utgått till styrelsen. Ersättning till
värdepappersförvaltarna har utgått med 391 767 (300,7) kro-
nor. Till Sveriges advokatsamfund har utgått ersättning för
ekonomiadministration med 95 000 (95,0) kronor.

Redovisning av årets resultatdisposition
Styrelsen har beslutat att de till förfogande stående disponibla
medlen (kronor):
Disponibla medel vid årets början 2 085 234
Återförda anslag 2004 249 716
Jämte årets resultat 2 890 653

5 225 603

Behandlas enligt följande:
Till bundet eget kapital avsätts 58 219
Beslutade anslag 0
Realisationsförluster 2004 -1 634 942
Uppskrivning av värdepapper 2004 3 185 583
I ny räkning balanseras 3 616 743

5 225 603

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för de två senaste
räkenskapsåren framgår av följande resultat- och balansräk-
ningar, bokslutskommentarer med redovisningsprinciper och
tillhörande noter.
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Resultaträkning

Not 2004-01-01 2003-01-01
-2004-12-31 -2003-12-31

(tkr)
Stiftelsens intäkter
Resultat från finansiella
  anläggningstillgångar 1 -258 421 -12 007,5
Förändring i bokfört värde,
  värdepapper 2 3 185 583 19 724,4
Summa intäkter 2 927 162 7 716,9

Stiftelsens kostnader
Förvaltningsarvoden 391 767 300,7
Övriga externa kostnader 175 474 95,4

Resultat 2 359 921 7 320,8

Återföring av periodiseringsfond 1 847 480 -
Avsättning till periodiseringsfond -665 336 -238,1
Skatt -651 412 -256,3

Årets resultat 2 890 653 6 826,4

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2004-12-31 2003-12-31
Anläggningstillgångar (tkr)
Finansiella anläggningstillgångar
Andel i samförvaltade
  värdepapper 3 57 689 456 51 794,0
Summa anläggningstillgångar 57 689 456 51 794,0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar - 3 608,7
Summa omsättningstillgångar 3 608,7

Summa tillgångar 57 689 456 55 402,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 4
Donerat eget kapital 5 115 000 5 115,0
Övrigt bundet eget kapital 40 794 684 39 185,8
Fritt eget kapital 3 616 743 2 085,3
Summa eget kapital 49 526 427 46 386,1

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax 1999 - 1 847,5
Periodiseringsfond tax 2000 1 206 904 1 206,9
Periodiseringsfond tax 2001 2 466 977 2 467,0
Periodiseringsfond tax 2002 2 762 870 2 762,9
Periodiseringsfond tax 2003 141 958 141,9
Periodiseringsfond tax 2004 238 134 238,1
Periodiseringsfond tax 2005 665 336 -

Summa obeskattade reserver 7 482 179 8 664,3

Kortfristiga skulder
Beslutade ej utbetalda anslag - 249,7
Övriga skulder 680 850 102,6
Summa kortfristiga skulder 680 850 352,3

Summa eget kapital och skulder 57 689 456 55 402,7

Ställda panter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga

GUSTAF OCH CALLA SANDSTRÖMS MINNESFOND
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Bokslutskommentarer
och noter

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisning-
slagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, av-
sättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden
om inget annat anges nedan.

Not 1: Resultat från finansiella anläggningstillgångar

2004 2003 (tkr)
Utdelning på aktier och andelar 1 044 088 1 016,2
Ränteintäkter, netto 285 741 378,7
Realisationsvinster, netto -1 634 942 -13 419,7
Premieintäkter 37 274 82,7
Valutakursdifferenser 9 418 -65,4

-258 421 -12 007,5

Not 2: Förändring i bokfört värde, värdepapper

2004 2003 (tkr)
Uppskrivning 2004 3 185 583 19 724,4

3 185 583 19 724,4

Not 3: Andel i samförvaltade värdepapper

Totalt värdepappersinnehav

Aktier Antal Bokfört Marknads-
värde värde

Abbott Laboratories 840 251 873 258 753
Alfa Laval 2 000 217 892 215 000
Altadis SA 1 000 241 856 303 536
Altria Group INC 550 203 617 221 896
Amdoc LTD 1 200 188 913 207 999
Assa Abloy, B 16 100 1 568 488 1 827 350
AstraZeneca Plc 9 400 3 179 700 2 269 337
Atlas Copco, A 2 200 439 671 660 000
Atlas Copco, B 1 800 352 176 499 500
Axa 2 700 394 557 442 118
Barclays Plc 8 000 681 787 598 335
BNP Paribas 1 480 662 231 710 508
Boots Group PLC 2 000 186 945 167 323
Carnegie Småbolagsfond 4 622 600 073 1 015 546
Citigroup Inc 2 333 1 042 183 742 222
Countrywide Financial corp 1 520 422 170 371 458
Credit Suisse 2 000 550 684 558 020
Diageo PLC 2 300 218 677 218 114
Electrolux, B 1 800 276 798 273 600
Eniro 6 895 438 835 468 860
Ericsson, B 319 300 6 089 185 6 769 160
Estee Lauder 600 217 676 181 338
Exxon Mobil Co 1 600 658 660 541 564
Fannie Mae 800 440 414 376 168
Föreningssparbanken 7 900 1 056 447 1 307 450
Gambro il B 5 600 388 626 530 600
Gannett co inc 460 293 542 248 161
General Electric Co 1 700 527 844 409 728
Goldman Sachs Group inc 400 310 074 274 795
Hennes & Mauritz, B 19 350 3 629 432 4 479 525
Holcim LTD 500 203 772 199 919
IBM 500 448 113 325 468

Industrivärden 2 300 309 471 389 850
International Game Tec 1 150 257 272 261 068
Investor, B 34 000 2 453 018 2 873 000
ITT Indus 800 481 134 446 108
L’Oreal & Co Inc 510 378 281 256 555
MBNA Corp 3 500 638 439 651 494
MC Graw Hill INC 730 424 100 441 253
Microsoft Corp 3 500 939 251 617 295
MTG, B 3 250 568 830 588 250
National Grid Transco PLC 10 000 610 777 633 057
Nestle SA 200 365 046 347 301
Nokia ABP 10 525 1 244 473 1 100 210
Nordea 56 700 2 836 585 3 798 900
Novartis SA 1 700 554 451 568 585
Oracle Corp 3 800 295 972 344 257
Pepsico 1 400 550 553 482 559
Pfizer Inc 3 000 1 078 392 532 674
Praxair 2 800 858 027 816 277
Reckitt Benckiser PLC 1 600 316 033 321 424
Reed Elsevier PLC 4 700 325 649 288 233
Sandvik 6 700 1 528 054 1 795 600
SCA, B 8 650 2 458 901 2 452 275
Scania, B 3 150 728 272 828 450
SEB Sverige
  Småbolagsfond 248 176,00 2 386 381 3 288 717
SEB, A 18 350 1 685 705 2 357 975
Securitas, B 12 400 1 395 064 1 413 600
SHB, A 21 850 3 005 379 3 780 050
Shopper Drugmart Corp 1 300 262 205 265 707
Skandia 54 500 2 202 055 1 803 950
Skanska, B 11 500 592 697 917 125
SKF B 1 500 399 214 443 153
Smiths Group 3 700 368 547 388 184
St Pauls Travelers Comp inc 1 000 240 043 244 774
Statoil 3 700 398 401 384 473
Stora Enso Oyj, R 3 700 361 273 375 583
Swedish Match 6 100 474 535 469 700
Talisman Energy 3 200 551 743 567 711
Tele2, B 3 600 1 192 616 939 600
Telefonica SA 4 250 560 586 530 557
TeliaSonera 96 200 3 474 247 3 828 760
Tieto Enator 2 600 552 306 551 200
Total SA 570 773 909 825 032
TPG NV 2 390 427 178 430 102
Tyco International LTD 1 600 335 727 377 591
Viacom Inc, B 1 630 823 926 391 669
Vodafone Group Plc 16 000 309 314 288 449
Volvo, B 2 600 521 281 685 100
Wachovia 2 000 681 324 694 647

Andelar
Carnegie Biotechnology 20 000 1 599 948 1 142 600
Carnegie Medical 2 000 995 660 650 640
MLGS Asia Ex 6 500 722 975 805 649
MLGS Emerging Markets 11 500 1 035 704 1 114 733
ML Japan Fund 8 800 1 355 247 1 140 646
ML Japan Opportunities Fund17 000 1 247 473 1 261 367

Räntebärande
Carnegie, svensk
  kort räntefond 124 694 12 942 517 13 789 909
Nordea, nr 5517 600 000 640 608 657 242
SBAB nr 118 1 000 000 1 098 991 1 079 886

GUSTAF OCH CALLA SANDSTRÖMS MINNESFOND
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SBAB, nr 119 900 000 935 851 971 785
SBAB, nr 120 300 000 306 510 311 755
SEB Likviditetsfond SEK 188 914 1 957 468 1 923 053
SEB Penning-
  marknadsfond 88 787 900 000 904 776
Spintab, nr 170 1 000 000 1 035 440 1 046 766
Stadshypotek nr 1566 1 000 000 1 119 320 1 095 543
Volvo Treasury AB,
  nr 317 1 000 000 1 011 320 1 037 342
Totalt värde 99 464 580 103 685 128

Nedskrivning av värdepapper 2002 -39 500 000
Uppskrivning av värdepapper 2003 34 007 616
Uppskrivning av värdepapper 2004 5 492 384
Totalt värde 99 464 580 103 685 128

35 % belöper på Sveriges
Advokatsamfunds Understödsfond 34 812 603 36 289 795
7 % belöper på Emil Heijnes Fond 6 962 521 7 257 959
58 % belöper på
  Sandströms Minnesfond 57 689 456 60 137 374
Summa 99 464 580 103 685 128

Marknadsvärdet av Gustaf och Calla Sandströms Minnesfonds
värdepapper uppgick den 31 december 2003  till 51 794 041 kronor.

Not 4: Eget kapital

Förändring har gjorts i eget kapital under 2004. Realisationsförluster
och nedskrivningar 2004 har omförts från fritt till bundet kapital. Detta
har skett i konsekvens av att reavinster t.o.m 2001 alltid lagts till det
bundna kapitalet samt att nedskrivning är att jämnställa med reaförlust.

Bundet Fritt
eget kapital eget kapital

Donerat eget kapital 5 115 000

Övrigt bundet eget kapital:
Belopp vid årets ingång 39 185 824 2 085 234

39 185 824 2 085 234
Redovisat årsresultat 2004 2 890 653
Realisationsförluster 2004 -1 634 942 1 634 942
Uppskrivning av värdepapper 2004 3 185 583 -3 185 583
Kapitalisering av löpande
  avkastning 2004 58 219 -58 219
Återförda anslag 249 716
Beslutade anslag - -
Summa 40 794 684 3 616 743

Realkapitalet per 8 oktober 2001 uppgick till 77 292 564 kro-
nor medan realvärdet av donerat eget kapital uppgick till 16
414 000 kronor vid samma tidpunkt. Realisationsvinster kan
endast användas för anslag när stiftelsens realkapital har åter-
ställts.

Stockholm den 10 april 2005

Claes Felländer Per Björkman Anna-Stina Widell
Ordförande

Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrel-
sens förvaltning i Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för
år 2004. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upp-
rättande av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen
för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan infor-
mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning
av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen gjort när de upprättade årsredovisningen samt att
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyl-
dig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller
om någon ledamot på annat sätt handlat i strid med stiftelse-
lagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftel-
sens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelse-
lagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 18 april 2005

Bo Axberg Magnus Ullman
Auktoriserad revisor Advokat

GUSTAF OCH CALLA SANDSTRÖMS MINNESFOND
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MELLERSTA AVDELNINGEN
Styrelsen har sedan årsmötet i Falun den 19 mars bestått av Per
Wigert, Enköping, ordförande, Marjukka Luotero-Salzmann,
Västerås, vice ordförande, Ove Johansson, Karlstad, Fredrik
Sandberg, Mora, och Peter Bredelius, Örebro, ordinarie leda-
möter. Suppleanter har varit Stig Inge Andersson, Uppsala, Lars
Gombrii, Västerås, Bertil Moreau, Kristinehamn, Agneta Ny-
man, Falun, och Andreas Hahn, Örebro. Sekreterare har varit
Lars Gombrii.

Under året har styrelsen avgivit yttranden över 16 ansök-
ningar om inträde i Advokatsamfundet, varav samtliga till-
styrkts.

Avdelningen har genom Per Wigert och Lars Gombrii varit
representerad vid en konferens för avdelningsordförande och
sekreterare i Mellersta avdelningens regi i Grythyttan den
8–9 oktober.

Styrelsen har planerat och genomfört studiedagar, dels i
anslutning till årsmötet i Falun, dels i Tällberg den 17–18 sep-
tember.

Studiedagarna i Falun avhandlade följande: ”Vad händer på
samfundet”, aktuell information lämnad av Anne Ramberg, ge-
neralsekreterare på Advokatsamfundet. ”När vargarna kommer
– att umgås med media”, föreläsning av Roger Magnergård, medie-
konsult. ”Den nya penningtvättregleringen – tystnadsplikt ./. rap-
porteringsskyldighet”, föreläsning av Ragnar Palmkvist, chefsju-
rist på Advokatsamfundet.

Studiedagarna i Tällberg som samlade drygt 100-talet del-
tagare hade som programrubrik: Försvararrollen under förun-
dersökning och rättegång.

”Den offentliga försvararen i ett allt skarpare läge”, professor
Leif G W Persson föreläste om förundersökningssekretess,
polisläckor, yppandeförbud och förhållande till media m.m.
”Förhör i brottmål”, advokaten Per E Samuelson föreläste om
förhörsteknik i förhållande till den tilltalade, målsägande och
vittnen m.m. ”Yrkesrollens fallgropar och möjligheter”, advoka-
ten Bengt Stridh gav en lägesrapport från disciplinnämnden
med aktuell inblick i verksamheten. ”Från Advokatsamfundets
horisont”, generalsekreteraren Anne Ramberg informerade om
samfundets pågående arbete och kommande internationell
påverkan på advokatens yrkesverksamhet m.m.

I anslutning till studiedagarna arrangerades landskaps-
tävlingar i lerduveskytte och boule samt golftävlingen Mel-
lersta Open.

Vid studiedagarna i såväl Falun som Tällberg präglades at-
mosfären dessutom av en givande social och kollegial sam-
varo, därvid även ett flertal särskilt inbjudna nyblivna advo-
kater och biträdande jurister medverkade.

NORRA AVDELNINGEN
Sedan årsmötet i Gävle i mars har styrelsen haft följande sam-
mansättning: Ulf Nordekvist, Kalix, ordförande, Lena
Isacsson, Umeå, vice ordförande, Andreas Victor, Östersund,
sekreterare, Bengt Gustafsson, Kiruna, Johan Sterner, Sunds-
vall och Bengt-Olof Horn, Gävle, ledamöter, samt Annica Ull-
sten, Sundsvall, Jan Heilborn, Östersund, och Lars-Håkan
Lindberg, Skellefteå, suppleanter.

Styrelsen har under året hållit fem sammanträden, varav
ett med personlig närvaro, övriga genom telefonkonferens. Sty-
relsen har behandlat sex inträdesansökningar, varav fem till-
styrkts. I styrelsen har bland annat diskuterats ”återväxten”
inom avdelningen med hänsyn till de låga talen av biträdande
jurister på advokatbyråerna.

Ordföranden representerade avdelningen på ordförande-
och sekreterarkonferensen i Grythyttan i oktober, förnämligt
anordnad av Mellersta avdelningen.

I anslutning till årsmötet i Gävle anordnades bland annat
ett seminarium i asylrätt, informerades om ny informations-
teknik i domstol, nya förmånsrättslagen samt redovisades de
nya reglerna om motverkande av penningtvätt. Generalsekre-
teraren Anne Ramberg besökte årsmötet.

Avdelningen hade vid årets slut 230 medlemmar. Av leda-
möterna utgör 195 män och 35 kvinnor. Dessutom hade av-
delningen 31 verksamma biträdande jurister varav 20 är män
och 11 kvinnor.

Följande ledamöter har tillkommit under året
Susanna Landström, Sundsvall
Niklas Lundgren, Luleå
Per Alloco, Boden
Sten Holdo, Gävle

Under året avlidna ledamöter
Sture Edvinsson, Sundsvall
Bengt Ljusberg, Sundsvall
Karl-Erik Larsson, Sundsvall
Jan-Ove Ljunggren, Gävle

LOKALAVDELNINGAR
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Jämlikt samfundets stadgar har avdelningen varit berätti-
gad att under året utse sex ordinarie ledamöter till fullmäk-
tige jämte sex suppleanter för dessa. I enlighet härmed ägde
val rum vid årsmötet.

Beträffande årsavgiften för verksamhetsåret beslutade års-
mötet oförändrat 900 kronor.

Avdelningen hade vid årets början 311 aktiva och 39 pas-
siva ledamöter. Vid årets slut var motsvarande antal 300 ak-
tiva och 47 passiva ledamöter.

Per Wigert           Lars Gombrii

ÖSTRA AVDELNINGEN
Avdelningens styrelse har under året bestått av Per Sandell,
Linköping, ordförande, Bengt Ivarsson, Linköping, vice ord-
förande, Kristina Huldt, Eskilstuna, Henrik Snellman, Växjö,
och Maria Stureson, Anderstorp, ledamöter. Avdelningens
sekreterare har varit Claes G. Hansson, Jönköping.

Styrelsen har under året hållit nio sammanträden, varav ett
gemensamt, tre per telefon och fem per korrespondens. Sty-
relsen har behandlat tolv inträdesansökningar, varav elva till-
styrkta och en avstyrkt.

Avdelningen hade sitt årsmöte på Scandic Frimurare-
hotellet, Linköping, den 18 mars. 41 advokater och biträdande
jurister deltog. Vid årsmötet behandlades i stadgarna före-
skrivna ärenden.

I anslutning till årsmötet genomfördes en halv utbildnings-
dag. Samfundets chefsjurist Ragnar Palmkvist talade under
rubriken ”Rapporteringsskyldighet för advokater – den kommande
penningtvättregleringen”, samt informerade generalsekreterare
Anne Ramberg om aktuella frågor. Årsmötet avslutades med
en god middag och kollegial samvaro.

Avdelningens höstmöte ägde rum den 25 november på
Quality Hotel Statt i Eskilstuna och genomfördes som en halv
utbildningsdag med efterföljande middag. Ett intresseväck-
ande seminarium under lagmannen i Katrineholms tingsrätt,
Rolf Holmgrens ledning, ”Domarens materiella processledning i
tvistemål”, skapade ett flertal diskussioner såväl under semi-

nariet som under middagen. Ett 30-tal ledamöter och biträ-
dande jurister deltog.

Avdelningens ordinarie huvudstyrelseledamot har varit Claes
G. Hansson med Eva Kullman, Kalmar, som suppleant.

Följande ledamöter har tillkommit under året
Göran Mannerstedt, Strängnäs
Elisabet Thorson, Katrineholm
Roland Ekh, Katrineholm
Lars Lindstrand, Katrineholm
Ralf Nord, Norrköping
Torbjörn Borg, Eskilstuna
Camilla Sjödahl, Norrköping
Håkan Unbeck, Jönköping
Ulrika Grenerfors, Linköping

Under året utträdda ledamöter
Hans Norén, Unnaryd

Under året avlidna ledamöter
Rolf Halvorsen, Norrköping

Vid årets utgång uppgick antalet ledamöter till 293, varav 254
betalande.

Per Sandell Claes G Hansson

VÄSTRA AVDELNINGEN
Västra avdelningens styrelse har haft följande sammansättning
under året: Eva Bergh, Jon Mannheimer Advokatbyrå, ordfö-
rande, Olle Lindén, Advokatfirman Vinge, vice ordförande,
Dan Bullarbo, Setterwalls Advokatbyrå, Bertil Sparf, Bertil
Sparf Advokatbyrå, Hans Potila Strömsnes, Wistrand Advo-
katbyrå, Anders Ahlm, Berglund och Co Advokatbyrå och
Claes Östlund, Olof Ahlstedt Advokatbyrå, ordinarie ledamö-
ter. Maria Almgren, Jan Ertsborn Advokatbyrå, Mona Jonas-
son, Advokatfirman Vinge, och Staffan Karnå, Advokatfirman
Kjällgren, har varit suppleanter. Niclas Carling, Rosengrens
Advokatbyrå, har varit sekreterare och Lars B Melin, Advo-
katfirman Lindahl, har varit klubbmästare. Michael Eriksson

LOKALAVDELNINGAR
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har under året utträtt ur Advokatsamfundet och därmed också
ur avdelningens styrelse.

Den 22 mars ägde avdelningens årsmöte rum på Göteborgs-
operan, Lilla Bommen. Efter mötet skedde en uppskattad
guidad visning av operahusets lokaliteter, vilken avslutades
med middag i operans restaurang. Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg informerade under årsmötet om
aktuella samfundsfrågor.

Svensk Juriststämma avhölls i Göteborg den 15–16 sep-
tember i Svenska Mässans lokaler. Västra avdelningen deltog
som sponsor vid arrangemanget.

Den 23 september arrangerades ett lunchföredrag på Res-
taurant Palace med advokat Stefan Lindskog som föredrags-
hållare under ämnet ”Förhandlingsspelet”.

Årets ordförande- och sekreterarkonferens avhölls 8–10 ok-
tober på Grythyttans Gästgivargård i Närke. Avdelningens ord-
förande Eva Bergh deltog.

I samarbete med Juridiska institutionen vid Handelshög-
skolan, Göteborgs universitet, har under  året vidareutbild-
ningskurser för advokater hållits under rubrikerna: ”Aktiebolags-
rättslig översikt”, ”Kontraktsskrivning”, ”Miljörättslig överblick”,
”Utvecklingstendenser inom arbetsrätten”, ”Presentation av vikti-
gare nyheter inom företagsbeskattningen”, ”Personers fria rörlighet
inom EU”, ”Långvariga avtal – agentavtal, distributionsavtal och
franchising”, EG-fördragets tillämpning på nationell skattelag”
samt ”Genomgång av nya sambolagen”.

Den 1 december arrangerade avdelningen ett informations-
möte för blivande advokater om inträdesansökan till samfun-
det. Vid mötet talade advokaten tillika administrativa chefen
på Advokatsamfundet Ulrika Forsberg. Ett 50-tal personer när-
varade. Mötet avhölls på hotell SAS Radisson.

Under hösten har representanter från styrelsen besökt koll-
egorna i Uddevalla, Borås och Halmstad, varvid syftet varit
att informera om avdelningens verksamhet och ta del av frå-
gor och synpunkter från avdelningens medlemmar och infor-
mera om vidareutbildningsverksamheten vid Handelshög-
skolan vid Göteborgs universitet.

Under året har styrelsen hållit nio protokollförda samman-
träden. 30 (55) ansökningar om inträde har handlagts, varav
27 (38) tillstyrkts. Vid årets utgång hade avdelningen 718 (703)
ledamöter. Av dessa var 120 kvinnor och 598 män. Föregå-
ende års siffror är angivna inom parentes.

SÖDRA AVDELNINGEN
Styrelsen har sedan årsmötet den 25 mars haft följande sam-
mansättning: Björn Lindmar, Karlskrona, ordförande, Börje
Samuelsson, Helsingborg, vice ordförande, Jonas Carlsson,
Karsten Nyblom och Lars Kongstad, samtliga Malmö, Lars
Blad, Hässleholm och Göran Hellberg, Lund, ordinarie leda-
möter, samt Peter Thörnwall och Eva Gustafsson, båda Hel-
singborg, Christina Davéus, Kristianstad, Marie Lagerlöf och
Sophie Palmgren Paulsson, båda Malmö, suppleanter. Anna
Steén, Malmö, har varit sekreterare och Magnus Bernro, klubb-
mästare.

Styrelsen har haft tio sammanträden under året. Styrelsen
har behandlat 29 inträdesansökningar (46 under 2003). Detta
år har styrelsen sammanträtt i Helsingborg, Hässleholm, Kris-
tianstad, Lund och Malmö. Sammanträdet i oktober förlades
till Amsterdam. I anslutning till sammanträdet besökte sty-
relsen Europol i Haag och Internationella Krigsförbrytar-
tribunalen för forna Jugoslavien. Den 27 och 28 oktober med-
verkade styrelsen vid JiA-dagarna, en arbetsmarknadsmässa
vilken arrangeras av Juridiska Föreningen vid Lunds univer-
sitet. Vid den årliga ordförande- och sekreterarkonferensen
som ägde rum i Grythyttan den 8–9 oktober, representerades
avdelningen av ordföranden och sekreteraren.

Avdelningens årsmöte ägde rum i Carolinasalen i Lund den
25 mars. På årsmötet behandlades sedvanliga årsmötesfrågor.
Advokatsamfundets ordförande, Axel Calissendorff, vice ord-
förande, Bo Ahlenius, samt nyintagna ledamöter av avdel-
ningen med flera var gäster.

Understödsfonden är en stiftelse med anknuten förvaltning
och fonden förvaltas av avdelningsstyrelsen. Understödsfonden
har givit bidrag till advokaters deltagande i de av Stiftelsen Lunds
Domarakademi anordnade kurserna. Vid fyra tillfällen under
våren samt tre tillfällen under hösten har varje deltagare för varje
kurstillfälle erhållit bidrag med 500 eller 1 000 kronor. Under
året har följande kurser genomförts: prejudikatbildning, modern
skadeståndsrätt, vittnespsykologi, civilprocessuella säkerhetsåt-
gärder, avtalsförhållanden, offentlig upphandling och pressens
roll i rättsprocessen.

Antalet ledamöter var vid årets ingång 633 st. Vid årets ut-
gång uppgick antalet ledamöter till 660 st.

LOKALAVDELNINGAR
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STOCKHOLMSAVDELNINGEN
Från årsmötet den 30 mars har Stockholmsavdelningens sty-
relse haft följande sammansättning: Dick Lundqvist, ordfö-
rande, Sten Bauer, vice ordförande, Lars Arrhenius, Karl-Johan
Dhunér, Lars Hartzell, Olof Rågmark och Odd Swarting, leda-
möter, samt Connie Brück, Lars Edlund och Elisabeth Fritz,
suppleanter. Stefan Bessman och Therese Isaksson (fr.o.m.
oktober 2004) har varit styrelsens sekreterare.

Avdelningen har under året hållit elva styrelsesammanträden.
Vid sammanträdena har 194 inträdesansökningar behandlats.

SAMMANKOMSTER
Välkomstträff för nya ledamöter
Avdelningen har liksom tidigare år bjudit in nya ledamöter till
välkomstträffar i Advokatsamfundets lokaler på Laboratorie-
gatan. Sammanlagt cirka 130 nya ledamöter har deltagit. Väl-
komstträffarna inleddes med en redogörelse för avdelningens
och Advokatsamfundets verksamhet. Därefter förevisades hu-
set och intogs en buffé.

Månadsmöten
Under året har avdelningen hållit fyra månadsmöten, varav ett
lunchmöte, i Konstnärshusets festvåning. Förekommande te-
man för de anföranden som hållits vid mötena har varit elektro-
niska signaturer, ökade befogenheter för Finansinspektionen,
intressekonflikter vid s.k. controlled auctions samt kriskommu-
nikation. Sammanlagt cirka 250 personer har deltagit.

Domarmiddag
Den traditionsenliga domarmiddagen, till vilken samtliga or-
dinarie domare i länet inbjuds, har avhållits i samarbete med
Domareföreningen vid Stockholms tingsrätt. Middagen ägde
rum i Konstnärshusets festvåning. Temat för årets middag var
”Mediernas roll och eventuella påverkan på domstolarna”. Med-
verkade gjorde bland annat professorn Leif G W Persson och
advokaterna Christer Söderlund och Peter Danowsky. Sam-
manlagt cirka 130 personer deltog.

Årsmöte
Avdelningens årsmöte avhölls den 30 mars på Sällskapet, med
efterföljande middag i Sällskapets matsal. Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne Ramberg talade om aktuella
samfundsfrågor. Omkring 90 advokater och biträdande juris-
ter deltog.

MEDLEMSSTATISTIK
Den 31 december 2004 utgjorde antalet ledamöter i avdel-
ningen 1 910. Under året antogs 159 nya ledamöter, 37 leda-
möter utträdde och 13 ledamöter avled. Ingen ledamot ute-
slöts. En nettoökning har skett under året med 109 ledamöter
(under år 2003 var nettoökningen 135 ledamöter).

Dick Lundqvist Therese Isaksson

UTLANDSAVDELNINGEN
Styrelsen har sedan årsmötet den 20 mars i Mijas Pueblo (Ma-
laga, Spanien) haft följande sammansättning: Per Runeland,
Kilpatrick Stockton, London, ordförande, Massimo Caiazza,
Caiazza & Partners, Milano, vice ordförande, Maria Westman-
Clément, Advokatfirman Per Edholm, Lausanne, sekreterare,
Björn Palm-Jensen, Lassus & Associes, Paris, och Olle Ris-
lund, Vinge, Bryssel, ledamöter, samt Göran Rise, Advokat-
firman Björn Rosengren, Nueva Andalucia (Malaga), kassör,
Karl Woschnagg, Wicker, Huber, Hanf, Frankfurt, och Anna
Kastner, Mannheimer Swartling, Frankfurt, suppleanter.

Till ledamöter i Sveriges advokatsamfunds fullmäktige
utsåg årsmötet Katarina Bennet, München, och Jan Frydman,
Bryssel.

Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträden: den
20 mars i Mijas Pueblo, den 5 juni i Milano, den 13 november
i Paris, samt tre sammanträden per telefon. Styrelsen har be-
handlat tre inträdesansökningar och utarbetat förslag till revi-
derade stadgar.

Avdelningen har vidare utgivit två Nyhetsbrev per e-post
till sina medlemmar under året. Redaktör har varit jur. kand.
Mikaela Lassborn, Nice.

LOKALAVDELNINGAR
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Vid årsmötet deltog 23 ledamöter. Särskilt inbjuden var
Advokatsamfundets ordförande Axel Calissendorff. I anslut-
ning till årsmötet erbjöds ett föreläsningsprogram motsvarande
tio timmars vidareutbildning, att tillgodoräknas inom ramen
för Advokatsamfundets krav på vidareutbildning. Advokaterna
Sigvard Jarvin, Hans Bagner och Per Runeland redogjorde för
internationellt skiljeförfarande och klander av skiljedom i
Sverige, och professor Michael Bogdan om rätten att välja
bland nationella bolagsformer inom EU och EG-rättsliga syn-
punkter på användning av medborgarskapet som anknytnings-
form i den internationella familjerätten. Under rubriken ”In-
ternationella frågor och erfarenheter” redogjorde advokat Annika
Arvidsson om familjerätten, advokat Rolf Wallin om fastig-
hetsköp i Spanien och advokat Sten Bergbom om arvsrätt.
Advokatsamfundets ordförande Axel Calissendorff behand-
lade aktuella samfundsfrågor och statistik. Efter årsmötet hölls
sedvanlig middag.

Utlandsavdelningen har vid huvudstyrelsens möten väx-
elvis representerats av Per Runeland, Massimo Caiazza och
Björn Palm-Jensen. Vid den årliga ordförande- och sekrete-
rarkonferensen, som ägde rum i Grythyttan den 8–9 oktober,
representerades Utlandsavdelningen av Maria Westman-
Clément.

Utlandsavdelningen har totalt 123 medlemmar, varav 42 är
kvinnor och 81 män.

Per Runeland Maria Westman-Clément

LOKALAVDELNINGAR
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FAMILJERÄTTSKOLLEGIET
Kollegium har hållits på Restaurant KB tre gånger under året.

Den 24 maj fick den inbjudna gästen förhinder, varför
programrådets medlemmar själva fick hålla i mötet och ta upp
aktuella frågor inom familjerätten.

Den 13 oktober gästade doktoranden Margareta Brattström
från Stockholms Universitet kollegiet och talade under äm-
net ”Pensionsrättigheters behandling vid bodelning”.

Den 11 november talade generaldirektören Anders Eriks-
son inför ett välbesökt auditorium under rubriken ”Sambo-
rättens utveckling – finns det ytterligare lagstiftningsbehov?”

På grund av omläggningen av utskicket från vanlig post till
utskick via e-post uppstod problem med anmälningar under
våren, varför bland annat det planerade mötet i februari ställ-
des in. Numera fungerar dock e-posten varför mötena under
hösten varit välbesökta. Återigen har det visat sig att mötena
är uppskattade och det är uppenbart att kollegiet har en funk-
tion att fylla.

Programrådet har under året haft följande sammansättning:
Per-Olof Lefwerth, ordförande, Marianne Jargenius, sekrete-
rare t.o.m. juni 2004, Susanne Rudholm, sekreterare fr.o.m.
juli 2004, Göran Wernstedt, Birgitta Hållenius, Fredric Ren-
ström, Johan Schüldt och Py Löwgren.

FÖRSVARARKOLLEGIET
I STOCKHOLM

Försvararkollegiet i Stockholm har under året haft fyra sam-
mankomster. Mötena har hållits på Restaurang Piperska Mu-
ren där vi inlett med en gemensam middag före föredraget.

Den 2 mars talade chefsåklagare Anette von Sydow över
ämnet ”Nya tider – nya seder. Om samarbetet inom EU på straffrätt-
ens område – särskilt den nya arresteringsordern”. Mötet lockade
30 deltagare.

Den 26 april gästades vi av Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg som tog upp ”Aktuella frågor för
brottmålsadvokaten”. 32 advokater och biträdande jurister del-
tog i mötet.

Den 11 oktober talade jämställdhetsombudsmannen f.d. ad-
vokaten Claes Borgström och kammarrättsassessor Annacarin
Rathsman om sina uppdrag som utredare i ”Sexualbrottsoffer-
utredningen”. Vid mötet deltog 36 advokater och biträdande
jurister.

Den 15 november var chefsrådmännen Thomas Johans-
son och Lars Sjöström inbjudna för att diskutera ”Försvarsad-
vokaten i Stockholms tingsrätt”. 64 mötesdeltagare närvarade.

KOLLEGIER

ÖSTERGÖTLANDS
FÖRSVARARKOLLEGIUM

Östergötlands försvararkollegium bildades 2003 och har såle-
des klarat av sitt andra verksamhetsår. Styrelsen har även detta
år bestått av Bertil Dahl, sekreterare, Göran Gabrielson, kassör,
och Bengt Ivarsson, ordförande. Antalet medlemmar i kollegiet
uppgår till drygt 40 stycken, varav några med verksamhet i an-
gränsande län.

Kollegiet har under året genomfört två sammankomster i
Östergötland samt ett utlandsseminarium. Den 19 februari be-
sökte kollegiet åklagarkammaren i Norrköping där kammar-
åklagare Magnus Lindqvist talade om narkotikabrott samt fö-
revisade olika mer eller mindre vanliga narkotiska preparat.
Mötet avslutades med en gemensam middag på restaurang
Harry´s. Den 12 maj sammanträffade kollegiets medlemmar
med Håkan Winslow, Winslow Travels, på restaurang Stora
Torget 9 i Linköping, för att planera höstens utbildnings-
seminarium. Diskussionen om kursinnehåll m.m. var livlig och
även här avslutades med en gemensam middag.

Flera av kollegiets medlemmar deltog i det objektivitets-
seminarium som anordnades av Brottsoffermyndigheten i Stock-
holm den 26 april. Ytterligare medlemmar har deltagit i semi-
nariet då det genomfördes i Linköping den 14 september.

Kollegiet arrangerade den 14–18 oktober ett seminarium om
förhörsteknik i Milano. Inbjudna seminarieledare var förre råd-
mannen Johan Levander, Linköping, och chefsåklagaren i Karl-
stad, Peter Claesson. Vid seminariet deltog 25 av kollegiets med-
lemmar. Utöver själva seminariet gjordes även studiebesök på
Justitiepalatset i Milano där presidenten och två av hans do-
mare deltog och berättade om verksamheten i de italienska
brottmålsdomstolarna samt lät deltagarna lyssna på en rätte-
gång. De två domarna, Rosa Polizzi och Paula Accardo, deltog i
en middag med seminariedeltagarna då utbytet av juridiska
erfarenheter fortsatte. Stadsrundtur, besök på en vingård samt
fotbollsmatch på San Sirostadion var andra punkter på program-
met. Ett uppföljande seminarium planeras till hösten 2005.

Kollegiets styrelse har under året sammanträffat med lag-
männen i Linköping och Norrköping för att diskutera aktuella
praktiska frågor. Strax före jul skedde ytterligare ett sammanträf-
fande med lagmännen samt chefsåklagarna, då i huvudsak olika
frågor kring häktningsjouren och jävsfrågor ventilerades. Sam-
mantaget har kollegiet uppfattat en positiv syn från åklagare och
domstolar till att diskutera frågor i och kring brottmålsprocessen
med kollegiet, vilket var ett av syftena med kollegiets bildande.

Årsmötet genomfördes den 16 februari på frivårds-
myndigheten i Linköping då kriminalvårdsdirektör Owe Hor-
ned talade över ämnet ”Straff – hur går det till?!”
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FÖRSVARARKOLLEGIET
I NORDVÄSTRA SKÅNE

Arbetsgruppen har under året bestått av följande advokater:
Johan Sederholm, ordförande, Stefan Rosell, sekreterare, Ulf
Juhlin, Håkan Sunnerholm och Kerstin Lindbohm.

Kollegiet hade under året endast en sammankomst. Chefs-
åklagaren Gertrud Holm vid Ekobrottsmyndigheten var in-
bjuden att tala efter årsmötesförhandlingarna. Hon berättade
på ett mycket underhållande sätt om verksamheten vid
Ekobrottsmyndigheten, med betoning på aktuella mål som
nyligen avgjorts.

Verksamheten i övrigt har framförallt varit en dialog med
Helsingborgs tingsrätt med anledning av färdigställandet av
den nya tingsrättsbyggnaden, som tas i bruk i juni 2005.
Kollegiet har också informerats och haft möjlighet att lämna
synpunkter på olika praktiska frågor kring förhandlingstider
m.m. vid möten med lagmannen och chefsåklagaren.

Försvararkollegiet har ett 50-tal medlemmar.

FÖRSVARARKOLLEGIET I MALMÖ
Kollegiet bildades 1988 och har idag cirka 95 medlemmar från
i huvudsak Malmö, men även Lund är representerat.

Årsmötet avhölls den 7 februari. Vid årsmötet omvaldes
arbetsgruppen – med undantag av Jan Askblad som ställde
sin plats till förfogande – och har under året bestått av Jan-
Anders Hybelius, ordförande, Magnus Lundh, sekreterare,
Johan Sarvik och Ulla Stålberg. Efter årsmötesförhandlinga-
rna hade vi besök av Jämo Claes Borgström och kammar-
rättsassessorn Annacarin Rathsman som informerade om
Sexualbrottsofferutredningens arbete.

Kollegiet hade två sammankomster under året. Den första
genomfördes den 25 oktober och då var chefsrådmännen Jo-
han Hansson och Göran Staafgård inbjudna för att informera
om de nya bestämmelserna beträffande telefonavlyssning och
hemlig kameraövervakning m.m. som trädde i kraft den 1 ok-
tober.

KONKURSFÖRVALTAR-
KOLLEGIERNAS FÖRENING

Föreningen hade under året 13 medlemmar, det vill säga
samma antal som under 2003. Medlemmarna var följande:

- Konkursförvaltarkollegiet i Dalarna
- Konkursförvaltarkollegiet i Göteborg
- Konkursförvaltarkollegiet i Hallands län
- Konkursförvaltarkollegiet i Skåne
- Konkursförvaltarkollegiet i Småland och Blekinge
- Konkursförvaltarkollegiet i Stockholm
- Konkursförvaltarkollegiet i Södermanland och Östergötland
- Konkursförvaltarkollegiet i Uppsala och Gävleborgs län
- Konkursförvaltarkollegiet i Västgöta-Dal
- Konkursförvaltarkollegiet i Västernorrland
- Konkursförvaltarkollegiet i Östersund
- Mellansvenska Konkursförvaltarkollegiet
- Övre Norrlands Konkursförvaltarkollegium

Styrelsen utgjordes till ordinarie föreningsstämma den 4 juni
av Peter Bengtsson, Staffan Bäckström, Eric Edström, Leif
Grauers, Jan Jönzén, Hans Lindell, Magnus Näsholm, Peter
Rader, Arne Rohdin, Ulf Sandberg, Agneta Stangel, Rickard
Ström, Odd Swarting och Marianne Uesson med Gunnar
Ahlgren, Christian Berntö, Lars Ehrstedt, Hans-Ola Fors, Bo
Johansson, Lars Hallkvist, Jan Lindahl, K-G Myhrberg, Peter
Rimo, Hans Svedberg, Göran Svenvall, Fredrik Tengström och
Peter Thoms som suppleanter. Vid stämman omvaldes samt-
liga ledamöter och suppleanter.

Till revisorer har utsetts Peter Savin och N Anders Wallander
med Hans Elliot och Greger Lundmark som suppleanter.

Styrelsens ordförande har varit Hans Lindell med Eric Ed-
ström som vice ordförande.

Hans Renman har varit sekreterare med Rickard Ström som
vice sekreterare. Agneta Stangel har varit föreningens kassör.

Styrelsen har hållit fyra sammanträden: den 29 mars, den 4
juni, den 4 oktober och den 6 december.

Därutöver har styrelsens arbetsutskott, som bestått av Hans
Lindell, Eric Edström, Jan Jönzén och Hans Renman, hand-
lagt löpande frågor.

Styrelsen har bl.a. avgivit yttranden över följande:
- Departementspromemorian Herrelösa fastigheter samt

ansvar för konkurskostnader
- Utredningen En öppen domarrekrytering
- Utredningen En kronofogdemyndighet i tiden
- Departementspromemorian Finansiella säkerheter
- Förmånsrätten till Alecta-medel i anledning av prövning

av utdelningsförslag i Högsta domstolen
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- Prövning av klander av slutredovisning i Högsta
domstolen

- Utkast till lagrådsremissen Europeisk insolvens
- Utredningen Näringslivet och förtroendet
- Departementspromemorian Lönegaranti vid gränsöver-

skridande situationer
- Bokföringsnämndens förslag till fem olika anvisningar

Vid föreningens årsmöte den 4 juni har antagits nya stadgar
som innebär dels att föreningen har som ändamål att verka för
upprätthållande av god konkursförvaltarsed, dels att fören-
ingen är öppen för dem som regelmässigt handhar förvaltning
av konkurser och företagsrekonstruktioner.

Föreningen har genom sitt arbetsutskott deltagit i samråd
med representanter för Skatteverket vid möten den 13 maj och
18 november.

Styrelsen har dels försökt verka för en förändring av
övergångsreglerna till ändringarna i förmånsrätts- och konkurs-
lagen, dels uttalat sig om hur dessa borde tolkas i de konkur-
ser som avslutades före den 1 januari 2005.

Föreningen har genom sin ordförande deltagit i det norska
Konkursrådets 10-års jubileum i Oslo den 23–24 september
samt därvid rapporterat om de svenska reglerna om företags-
rekonstruktion och skuldsanering under den för Norden ge-
mensamma rubriken ”Fresh start”.

Föreningen har tillsett att ny rättspraxis löpande redovi-
sats på föreningens hemsida.

Föreningens service till medlemmarna i de lokala kollegie-
rna har skett genom Konkursförvaltarkollegiernas Förenings
Service AB. Bolagets styrelse har utgjorts av Hans Lindell med
Eric Edström som styrelsesuppleant.

KOLLEGIER
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FÖRTECKNING ÖVER LAGSTIFTNINGSÄRENDEN
I VILKA ADVOKATSAMFUNDET UNDER 2004 AVGI-
VIT YTTRANDE

Delbetänkandet Ökad effektivitet och rättssäkerhet i
brottsbekämpningen, SOU 2003:74 (R-2003/1096)

Betänkandet Utlänningsdatalag, SOU 2003:40 (R-2003/1185)

Departementspromemorian Rättshjälp i gränsöverskridande
tvister – genomförande av EG:s rättshjälpsdirektiv, Ds 2003:53
(R-2003/1211)

Riksskatteverkets förslag om informations- och dokumen-
tationsskyldighet avseende internationella företags prissätt-
ning av interntransaktioner (R-2003/1224)

Departementspromemorian Skärpta regler mot penningtvätt,
Ds 2003:52 (R-2003/1262)

Promemorian Sveriges antagande av rambeslut om tillämp-
ning av principen om ömsesidigt erkännande av bötesstraff
(R-2003/1283)

Departementspromemorian Rättshjälp och ersättning till rätts-
liga biträden, Ds 2003:55 (R-2003/1287)

Skogsstyrelsens rapport Förslag till ändringar i skogsvårdslagen
och skogsvårdsförordningen (R-2003/1303)

Promemoria om tillfälligt omhändertagande av egendom för
att förhindra trafiknykterhetsbrott (R-2003/1305)

Promemoria om följdändringar med anledning av nya regler
för bank- och finansieringsrörelse samt inlåningsverksamhet
(R-2003/1306)

Betänkandet En kronofogdemyndighet i tiden, SOU 2003:97
(R-2003/1307)

Promemorian Sexualbrotten (R-2003/1308)

Lantmäteriutredningens betänkande Lantmäteriet – nya vä-
gar för ökad samhällsnytta, SOU 2003:111 (R-2003/1360)

Promemorian Den fortsatta utvecklingen av rättsinformations-
systemet (R-2003/1361)

Promemoria om undantag för skattskyldighet för vissa ersätt-
ningar i form av royalty och avgift (R-2004/0001)

Promemorian Särskilda frågor rörande finansiella företag som
tillämpar IAS (R-2004/0002)

Betänkandet Aktiebolag med begränsad vinstutdelning, SOU
2003:98 (R-2004/0003)
Departementspromemorian Ny distansavtalslag, Ds 2003:59
(R-2004/0004)

Betänkandet En öppen domarrekrytering, SOU 2003:102
(R-2004/0024)

Departementspromemorian Herrelösa fastigheter samt ansvar
för konkurskostnader, Ds 2003:64 (R-2004/0026)

Förslag till EG-direktiv om mervärdesskatt avseende platsen
för tillhandahållande av tjänster (R-2004/0039)

Skrivelse om förändring av förordningen (2001:590) om be-
handling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksam-
het (R-2004/0042)

Förslag till förordning med genomförandeåtgärder avseende
prospektdirektivet (R-2004/0125)

Delbetänkandet En effektivare miljöprövning, SOU 2003:124
(R-2004/0139)

Promemorior om förslag till ändring i lagen (1930:173) om
beräkning av lagstadgad tid och om förslag till ändring i brotts-
balken (R-2004/0140)

Promemoria med förslag om ändrade regler för överföring av
periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till
aktiebolag (R-2004/0152)

Departementspromemorian Ändringar i mönsterskyddslagen
på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning,
Ds 2004:3 (R-2004/0186)

Förslag till proposition Europarådets straffrättsliga konven-
tion om korruption, m.m. (R-2004/0190)

Promemorian Forum i tvistemål (DV-rapport 2003:4) (R-2004/
0222)

Utkast till lagrådsremiss om ny aktiebolagslag – Delyttrande
Personligt ansvar i advokataktiebolag (R-2004/0223)

Departementspromemorian Ökad användning av intensiv-
övervakning med elektronisk kontroll, Ds 2004:7 (R-2004/0231)

Promemorian Beskattning av Europabolag (R-2004/0247)

Promemoria om Sveriges antagande av rambeslut om
minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olag-
lig narkotikahandel (R-2004/0248)

Departementspromemorian Sprutbytesverksamhet för
injektionsmissbrukare, Ds 2004:6 (R-2004/0258)

Departementspromemorian Ökad säkerhet i pass m.m.,
Ds 2004:8 (R-2004/0277)

Betänkandet Tolkförmedling – kvalitet, registrering, tillsyn,
SOU 2004:15 (R-2004/0278)

Departementspromemorian Några frågor om säkerhetsskydd-
slagen, Ds 2004:12 (R-2004/0318)

Förteckning över lagstiftningsärenden
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Betänkandet Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta
reformer inom brottsutredningsverksamheten m.m., SOU
2003:114 (R-2004/0319)

Huvudbetänkandet Ny sekretesslag, SOU 2003:99 (R-2004/
0334)

Promemoria om stämpelskatt i samband med företags-
inteckning (R-2004/0339)

Departementspromemorian Högre utbildning i utveckling –
Bolognaprocessen i svensk belysning, Ds 2004:2 (R-2004/0347)

Utkast till lagrådsremiss Europeisk insolvens (R-2004/0387)

Betänkandet Tvång och förändring – Rättssäkerhet, vårdens
innehåll och eftervård, SOU 2004:3 (R-2004/0388)

Delbetänkandet Rätten till skadestånd enligt konkurrens-
lagen, SOU 2004:10 (R-2004/0389)

Promemorian Förslag till lag om skatteavtal mellan Sveriges
Exportråd och Taipeis delegation i Sverige (R-2004/0408)

Betänkandet Ledningsrätt, SOU 2004:7 (R-2004/0430)

EPO:s förslag om revidering av EPC i syfte att tydliggöra
besvärskamrarnas oberoende ställning (R-2004/0431)

Betänkandet Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen
– en översyn, SOU 2004:12 (R-2004/0455)

Slutbetänkandet Ett nationellt program om personsäkerhet,
SOU 2004:1 (R-2004/0468)

Föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer
samt konsekvensutredning (R-2004/0480)

Utkast till proposition om Sveriges antagande av EU:s ram-
beslut om angrepp mot informationssystem (R-2004/0495)

Utkast till proposition om Sveriges antagande av EU:s ram-
beslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom
som härrör från brott (R-2004/0503)

Departementspromemorian Föräldraskap vid assisterad be-
fruktning för homosexuella, Ds 2004:19 (R-2004/0504)

Förslag till allmänna råd om ansökan om tillstånd att driva
bank- eller finansieringsrörelse eller att ge ut elektroniska
pengar (R-2004/0507)

Utkast till lagrådsremiss avseende frågan om prövningstillstånd
i kammarrätt i mål enligt ordningslagen (R-2004/0520)

Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik, SOU 2004:20
och Statens medicinsk-etiska råds skrivelse om preimplan-
tatorisk genetisk diagnostik (R-2004/0521)

Utredningsrapporten KO:s medverkan vid vissa konsument-
tvister (R-2004/0529)

Promemoria om vissa stämpelskattefrågor (R-2004/0531)

Departementspromemorian Diskriminering inom det sociala
området på grund av sexuell läggning, Ds 2004:20 (R-2004/
0552)

Betänkandet Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse, SOU
2004:31 (R-2004/0553)

Betänkandet Översyn av personuppgiftslagen, SOU 2004:6
(R-2004/0554)

Förordning om försöksverksamhet med snabbförfarande i
brottmål (R-2004/0556)

Riksåklagarens rapport Organisation för en effektiv och hög
lagföring (R-2004/0559)

Delbetänkandet Handla för bättre klimat – handel med
utsläppsrätter 2005-2007, m.m., SOU 2004:62 (R-2004/0577)

Förslag till internationell överenskommelse om skydd för ra-
dio- och tv-företag – inför 11 sessionen i WIPO:s ständiga
kommitté för upphovsrätt (R-2004/0581)

Betänkandet Reformerade egendomsskatter, SOU 2004:36
(R-2004/0584)

Konsumentverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd
om finansiell rådgivning till konsumenter (R-2004/0585)

Förslag till ändring av förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (R-2004/0600)

Delbetänkandet Miljöbalkens sanktionssystem och hänsyns-
regler, SOU 2004:37 (R-2004/0607)

Departementspromemorian Effektivare regler om förverkande
av fordon vid trafikbrottslighet, Ds 2004:24 (R-2004/0646)

Domstolsverkets redovisning av uppdrag att ta fram underlag
för fastställande av inkomstgränsen för rätt till rättshjälp en-
ligt 6 § rättshjälpslagen (1996:1619) m.m. (R-2004/0648)

Skatteverkets hemställan om lagändring samt promemoria
med förslag till inkomstskattemässig lagreglering av s.k. re-
troaktiv företagsombildning (R-2004/0660)

Kodgruppens förslag Svensk kod för bolagsstyrning, SOU
2004:46 (R-2004/0701)

Utkast till lagrådsremiss Ny ordning för utfärdande av rättsin-
tyg (R-2004/0702)

Promemorian Slopat underhållsstöd vid växelvis boende
(R-2004/0725)

FÖRTECKNING ÖVER LAGSTIFTNINGSÄRENDEN
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Betänkandet Näringslivet och förtroendet, SOU 2004:47
(R-2004/0726)

Promemoria från Föreningen Svenskt Näringsliv med förslag
till ändringar i inkomstskattelagen (R-2004/0738)

Slutbetänkandet Egendomsskatter – Reform av arvs- och
gåvoskatter, SOU 2004:66 (R-2004/0739)

Domstolsverkets rapport 2004:4 Skattemålshanteringen vid
länsrätterna och i kammarrätterna (R-2004/0858)

Promemorian Nya EG-regler om förvaltningsberättelsens
innehåll (R-2004/0859)

Förslag som framställs i kommissionens meddelande till
Europaparlamentet och rådet om genomförande av de s.k.
Bonn-riktlinjerna (R-2004/0860)

Betänkandet Utlänningslagstiftningen i ett domstols-
perspektiv, SOU 2004:74 (R-2004/0865)

Promemorian Genetiska fingeravtryck, Ds 2004:35 (R-2004/
0866)

Promemorian Genomförande av ändringar i moder- och
dotterbolagsdirektivet (R-2004/0867)

Betänkandet Marknadsmissbruk, SOU 2004:69 (R-2004/0869)

Direktivförslaget Nya kapitaltäckningsregler (R-2004/0870)

Departementspromemorian Sveriges tillträde till FN:s tilläggs-
protokoll mot människosmuggling, Ds 2004:38 (R-2004/0871)

Delbetänkandet Kompletterande bestämmelser till den nya
Bryssel II-förordningen (R-2004/0872)

Departementspromemorian Förstärkt kontroll av vapen m.m.,
Ds 2004:32, promemorian Transitregler rörande vapen gente-
mot Danmark, Finland och Norge samt promemorian En ny
möjlighet för polisen att söka efter vapen och andra farliga
föremål (R-2004/0877)

Betänkandet En översyn av Brottsoffermyndigheten, SOU
2004:61 (R-2004/0878)

Departementspromemorian Lag om tillträdesförbud,
Ds 2004:40 (R-2004/0892)

Promemorian Förbättrade möjligheter att ingripa straffrättsligt
mot skatteundandraganden avseende cigaretter (R-2004/0959)

Kriminalvårdsstyrelsens rapport Kriminalvården – en myndig-
het (R-2004/0989)

Promemorian Deklarationsombud m.m. (R-2004/1023)

Promemorian Sveriges antagande av rambeslut om tillämp-
ning av principen om ömsesidigt erkännande av beslut om
förverkande (R-2004/1033)

Promemorian Förslag till nytt gruppundantag för avtal om
tekniköverföring (R-2004/1039)

Lagrådsremiss om räntebeläggning av periodiseringsfonderna
(R-2004/1048)

Promemorian Elektroniskt ansökningsförfarande i
inskrivningsärenden (R-2004/1084)

Departementspromemorian Byggentreprenadavdrag samt
omvänd skattskyldighet (moms), Ds 2004:43 (R-2004/1116)

Delbetänkandet Prospekt – nya regler om prospekt m.m.,
SOU 2004:95 (R-2004/1151)

Promemorian Verkställighetsärenden och muntlig förhand-
ling i en ny instans- och processordning i utlänningsärenden
(R-2004/1155)

Departementspromemorian Lönegaranti vid gränsöverskri-
dande situationer, Ds 2004:47 (R-2004/1201)

Promemorian Utökade möjligheter att förverka utbyte och
hjälpmedel vid brott m.m. (R-2004/1204)

Förslag till allmänna råd om styrning av finansiella företag
(R-2004/1222)

Förslag till förordning om tillämpningsföreskrifter rörande det
gemensamma systemet för mervärdesskatt (R-2004/1266)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om änd-
ring av direktiv 98/71/EG om mönsterskydd (R-2004/1326)

FÖRTECKNING ÖVER LAGSTIFTNINGSÄRENDEN
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