
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 

Sveriges Advokatsamfunds Utlandsavdelning 
 
Styrelsen har sedan årsmötet lördagen den 25 mars 2017 på Ordre Des Avocats au Barreau De 

Nice, Frankrike haft följande sammansättning: 
 

 Christina Griebeler, ordförande (kallan, Frankfurt am Main/Tyskland)  

 Karl Woschnagg, vice ordförande (Heussen, Frankfurt am Main/Tyskland) 

 Astrid Trolle Adams, sekreterare (ebl miller Rosenfalck, London/England)  

 Jon Marcus Meese, kassör (Baker & McKenzie, Munich/Tyskland) 

 Artur Swirtun (Magnusson, Warszawa/Polen) 

 Fredrik Svensson (Mannheimer Swartling,Moskva/Ryssland) 

 Åsa Bittel (Advokatfirman Åsa Bittel, Geneve/Switzerland ) 

 Jonas Nordgren (Advokatfirman Nordgren S.L.P, Nueva Andalucía, (Málaga)/Spanien) 
 

 
Till ledamöter i Sveriges advokatsamfunds fullmäktige  utsåg årsmötet Massimo Caiazza och Pontus 
Lindfelt till ordinarie ledamöter. Fredrik Svensson och Sven Lexner valdes till suppleanter.  
 

Mötet omvalde Christina Griebeler till ordinarie ledamot för utlandsavdelningen i valberedningen 
inför Samfundets fullmäktige  (avs Samfundets huvudstyrelse, revisorer och disciplinnämnd) och 
Pontus Lindfelt till suppleant.  

 
Jens-Peter Katzoreck omvaldes till revisor och Peter Dahlén till ny revisor. Massimo Caiazza och 
Veronica Stiller omvaldes båda till revisorssuppleanter.  

 
Till ledamöter i valberedgningen för utlandsavdelningen omvalde mötet Massimo Caiazza, Peter 
Dahlén och Sven Lexner.  

 
Styrelsen har under året hållit 10 styrelsemöten, varav 5 protokollförda fysiska sammanträden: den 
28 januari 2017 i Paris, den 24 och 25 mars 2017 i Nice (före och efter årsmötet), den 2 september i 

Madrid och den 4 november i Bryssel.  
 
Dessutom hölls 5 sammanträden per telefon (den 28 februari 2017, den 3 april 2017, den 26 april  

2017, den 31 maj 2017 och den 27 oktober 2017).  
 
3 inträdesansökningar från sökanden tillhörande utlandsavdelningen har behandlats under 2017.  

 
Avdelningen utger ett nyhetsbrev, ”Utlandsadvokaten”, per e-post till sina medlemmar.  
Utlandsadvokaten ges ut två gånger per år, en utgåva på försommaren och en på vintern. Redaktör är 

Astrid Trolle Adams. ”Utlandsadvokaten” sänds, förutom till huvudstyrelsen och kansliet, också till de 
svenska avdelningarnas ordförande och sekreterare och publiceras på Utlandsavdelningens hemsida.  
Utgåvan av Utlandsadvokaten som skickades ut i juni 2017 uppmärksammade att avdelningen fyllde 

20 år 2017.  
 
Vid årsmötet i Nice/Monaco den 25 mars deltog 21 ledamöter (2016: 14 ledamöter).  

 
I samband med årsmötet hölls Utlandsdagarna, dvs Utlandsavdelninges årliga utbildnings- och 
nätverkskonferens, med ett föreläsningsprogram motsvarande åtta timmars vidareutbildning, att 

tillgodoräknas inom ramen för Advokatsamfundets krav på vidareutbildning, där även ledamöter från 
andra avdelningar deltog. Datumen för Utlandsdagarna var 24-26 mars 2017.  
 

Utlandsdagarna har blivit ett etablerat, och välbesökt evenemang, såväl bland avdelningens 
medlemmar som bland kollegor verksamma i Sverige. 102 konferensdeltagare, medföljande och 
föreläsare deltog i Utlandsdagarna i Nice och Monaco.  

 
De runt 100 deltagarna i 2017 års Utlandsdagar mötte våren i ett regnigt men som vanligt charmigt Nice 
och Monaco. Mycket av programmet kretsade kring viktiga teman som rättsstaten och allmängiltiga 

rättsprinciper och hur sådana påverkas av vad som i folkmun brukar benämnas som populism.  



 
Eftermiddagens utbildning bjöd på föredrag av Clarence Crafoord från Centrum för rättvisa om varför 

Sverige inte har någon författningsdomstol, advokat André Andersson om hur Storbritannien skall 
lyckas utträda ur EU och Marciej Zaremba som undrade om rättsstaten är under belägring. 
 

Till middagen på kvällen i Monaco fanns battoniern för Monacos Samfund Alexis Marquet, Sveriges 
ambassadör till Frankrike och Monaco Veronika Wand- Danielsson samt Patricia Husson, som sitter 
i furstens råd med som gäster. 

 
Utlandsavdelningens ledamot i huvudstyrelsen Karl Woschnagg rapporterade regelbundet till 
avdelningens styrelse om väsentliga dagordningspunkter som behandlats på huvudstyrelsemötena och 

som var relevanta även för arbetet inom avdelningen och/eller för avdelningens medleämmar i deras 
dagliga arbete. En del av rapporterna under våren kretsade kring diskussionen kring ny ordförande för 
samfundet.  

 
Styrelsen beslutade att i skrift uttryckligen stödja det alternativa förslaget till ordförande och vice 
ordförande till Advokatsamfundets styrelse. Yttrandet distribuerades till Advokatsamfundets kansli, 

ordförande, vice ordförande samt alla övriga lokala avdelningar.  
 
Utlandsavdelningen har under 2017 även varit drivande i frågan om att ta fram riktlinjer för att göra 

Samfundets valberedning mer oberoende och dess arbete mer transparent . I detta syfte 
inlämnade bl. a. Utlandsavdelningens representant i huvudstyrelsen, Karl Woschnagg, en motion som 
bifölls i sin helhet av huvudstyrelsen och en enig fullmäktige, vilket ledde till tillsättandet av en 

arbetsgrupp som i december lämnade ett förslag till stadgeändringar och instruktion för kommande 
valberedningar. Förslaget skall bli föremål för diskussion och beslut på 2018 års avdelningsårsmöten 
och fullmäktige. 

 
Styrelsen har fört diskussioner kring två spanska advokatbyråer som i sin marknadsföring felaktigt  
påstår att de har svenska advokater på sin byrå. Jan Frydman (f.d. styrelsemedlem i 

Utlandsavdelningen) och Johan Sangborn har kontaktats för att ta upp frågan inom CCBE och de lokala 
samfunden i Spanien. Jan Frydman ar sedan årsskiftet chef för den svenska delegationen i CCBE,  
Rådet för de europeiska advokatsamfunden. 

 
Både Christina Griebeler och Astrid Trolle Adams deltog vid den årliga ordförande och sekreterar - 
konferensen som 2017 ordnades av Stockholmsavdelningen.  

 
Utlandsavdelningens styrelse bjöd in svenska advokater och biträdande jurister verksamma i 
Bryssel med anledning av att Advokatsamfundets Utlandsavdelning höll ett styrelsemöte i staden i 

början av november. Alla träffades för After Work i Freshfields lokaler i Bastion Tower på Place du 
Champs de Mars. Syftet med mötet var att genom att träffa Utlandsavdelningens styrelse och andra 
svenska advokater i Bryssel förhoppningsvis få upp intresse och engagemang i Utlandsavdelningens 

verksamhet. Uppslutningen var stor trots helg och skollovs vecka.  
  
I samband med Samfundets utbildningskonferens Advokatdagarna i Stockholm samlades även 2017 

deltagare tillhörande Utlandsavdelningen samt ett antal internationellt arbetande kollegor verksamma 
för en dryg timmes träff, prat och mingel; den numera årliga Utlandscocktailen.  
 

Utlandsavdelningens LinkedIn grupp ”Svenska jurister i Världen” hade 80 medlemmar vid årsskiftet 
2017/2018.  
 

Enligt samfundets statistik per den 31 december 2017 tillhörde 92 advokater Utlandsavdelningen den 
dagen (31 december 2016: 92 medlemmar). Könsfördelningen bland avdelningens 92 advokater: 66 
män och 26 kvinnor. 14 av dessa 92 medlemmar var pensionärer (bland pensionärerna 1 kvinna) dvs 

78 verksamma advokater fanns i Utlandsavdelningen till årsskiftet. Dessutom var 24 biträdande jurister 
verksamma inom Utlandsavdelningens verksamhetsområde den 31 december 2017 (31 december 
2016: 27 biträdande), varav 5 män och 19 kvinnor. Även 2 konsulter och 3 trainees var registrerade 

inom var avdelnings verksamhetsområde på slutet av 2017. Totalt räknades således 121 personer till 
Utlandsavdelningen den 31 december 2017 (jämfört med 124 personer den 31 december 2016).  
  

 


