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Stadgar för 

Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning 

 

Antagna vid avdelningsmöte den  22 mars 2014 och godkända av advokatsamfundets 

styrelse den 3 oktober 2014 att gälla fr. o. m. den dagen. 

 

§ 1 

Avdelningens verksamhetsområde omfattar alla länder utanför Sverige. 

 

§ 2 

Ledamot i avdelningen är varje ledamot i  Sveriges advokatsamfund som har sin huvud-

sakliga verksamhet utanför Sverige. 

Tvist om viss ledamot skall tillhöra avdelningen eller annan avdelning av Advokat-

samfundet avgörs av Advokatsamfundets styrelse. 

Den som är ledamot den 1 januari skall årligen före den 1 mars betala fastställd årsav-

gift till avdelningen. Avgiften skall utgå med lika belopp för varje ledamot. 

Om utträdd ledamot önskar återinträde skall han till avdelningen erlägga eventuellt ute-

stående, tidigare förfallen årsavgift utöver årsavgift för det år inträde beviljas. 

Avdelningens styrelse får, när det föreligger särskilda skäl, besluta om nedsättning eller 

befrielse från årsavgiften. 

 

§ 3 

Avdelningens uppgift är att tillvarata ledamöternas gemensamma intressen och att bidra 

till förverkligande av Sveriges advokatsamfunds ändamål. 

 

§ 4 

Avdelningens styrelse består av ordförande, vice ordförande samt sex andra ledamöter. 

Styrelsen skall inom sig utse sekreterare och kassör. 

Styrelsen skall väljas vid årsmöte för tiden till nästa årsmöte. 

Den som vid årsmöte har varit styrelseledamot sex år i följd, kan inte väljas till annat än 

ordförande eller vice ordförande  förrän vid det årsmöte, som hålls under andra kalen-

deråret därefter. 
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§ 5 

Styrelsen skall sammanträda, när ordföranden finner det erforderligt eller när minst två 

styrelseledamöter begär det, på ort som styrelsen eller ordföranden bestämmer. Sam-

manträde kan också äga rum per telefon eller på annat lämpligt sätt. 

 

§ 6 

Styrelsen är beslutför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning 

inom styrelsen sker öppet. 

Beslut skall fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordfö-

randen biträder. 

 

§ 7 

Styrelsen skall företräda avdelningen, bevaka dess intressen, handha dess angelägenhet-

er samt besluta på avdelningens vägnar i alla ärenden som inte skall beslutas av avdel-

ningsmöte. 

På grund härav skall styrelsen bl. a. 

a) handha förvaltningen av avdelningens ekonomiska angelägenheter 

b) till årsmötet avge förvaltningsberättelse för senast avslutat kalenderår 

c) avge yttrande i ärende som Advokatsamfundets styrelse eller fullmäktige 

remitterat till avdelningsstyrelsen 

d)  hålla Advokatsamfundets styrelse underrättad om avdelningens och avdel-

ningsstyrelsens beslut och övriga förhållanden av väsentligt intresse. 

 

§ 8 

Årsmötet skall utse en valberedning bestående av minst tre och högst fem ledamöter 

varav en skall utses till sammankallande.  

Valberedning utses för tiden till nästa årsmöte. 

Valberedningen har till uppgift att vid årsmöte föreslå styrelse, fullmäktige och reviso-

rer. 

Valberedning skall senast sex veckor före ordinarie årsmöte informera styrelsen om sina 

förslag.  
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§ 9 

Styrelseledamot och fullmäktig äger erhålla ersättning för utgifter i samband med sty-

relse- respektive fullmäktigemöte i den mån de inte ersätts av Sveriges advokatsamfund. 

Styrelsen skall bestämma ersättningens storlek med hänsyn tagen till avdelningens eko-

nomi inom av årsmötet fastställda ramar. 

 

§ 10 

Avdelningens räkenskapsår skall vara kalenderåret. För revision av räkenskaperna och 

styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två revisorssuppleanter. 

 

§ 11 

Avdelningen skall årligen under februari eller mars hålla ett ordinarie avdelningsmöte, 

benämnt årsmöte. 

Avdelningsmöte skall dessutom hållas när avdelningens styrelse beslutar detta eller om 

Advokatsamfundets styrelse, fullmäktige eller minst en femtedel av avdelningens leda-

möter för behandling av uppgivet ärende så begär. 

På avdelningsmöte må till avgörande företas endast ärende som varit upptaget på före-

dragningslistan eller som står i omedelbart samband med sådant ärende.  

 

§ 12 

Kallelse till avdelningsmöte skall sändas till varje ledamot minst 14 dagar före mötet 

med brev, e-post eller fax eller på annat sätt som styrelsen finner lämpligt.  

Till kallelsen skall fogas föredragningslista som upptar de ärenden som skall behandlas 

på mötet jämte beslutsunderlag till dessa. I handlingarna skall även anges namnen på de 

personer som valberedningen föreslår skall väljas vid mötet. 

 

§ 13 

Avdelningsmöte skall ledas av styrelsens ordförande, vid förfall för denne av vice ord-

föranden eller vid förfall för denne av den ledamot som mötet utser. 

 

§ 14 

Avdelningsmöte skall hållas på ort som styrelsen bestämmer. Avdelningsmöte kan 

också efter styrelsens gottfinnande hållas via brev, e-post,  fax eller på annat sätt som 

styrelsen finner lämpligt.  
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§ 15 

Årsmötet skall 

a) upprätta röstlängd 

b) avgöra om årsmötet kallats i behörig ordning 

c) välja en eller högst två personer för att justera protokollet 

d) ta del av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse  

e) besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och, i fall ansvarsfrihet vägrats, be-

sluta om åtgärd med anledning därav 

f) välja ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen 

g) välja två revisorer och två revisorssuppleanter 

h) välja fullmäktige och suppleanter för dessa  

i) välja valberedning samt utse sammankallande 

j) fastställa årsavgift 

k) fastställa ramar för ersättningar till styrelseledamöter och fullmäktige 

l) behandla annat ärende som Advokatsamfundets styrelse, fullmäktige eller 

avdelningsstyrelsen hänskjutit till mötet eller som ledamot i avdelningen 

senast fyra veckor före årsmötet hos avdelningsstyrelsen skriftligen begärt 

att årsmötet skall behandla. 

 

§ 16 

Rösträtt på avdelningsmöte tillkommer varje ledamot, som erlagt avgift för innevarande 

år. Frånvarande ledamot får endast företrädas genom ombud som själv är ledamot. Dock 

får ingen företräda mer än fem ledamöter. 

Generalsekreteraren samt ledamot och suppleant i Sveriges Advokatsamfunds styrelse 

äger utan rösträtt delta i avdelningsmöte. 

Omröstning på avdelningsmöte skall ske öppet. Vid val skall dock, om ledamot så be-

gär, sluten omröstning ske.  

Beslut skall fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ord-

föranden biträder. Dock skall vid val föreskrifterna nedan gälla. 

Vid val får röst endast avges på namn som föreslagits före omröstningen. Röstsedel som 

upptar fler namn än valet avser eller namn som inte föreslagits före omröstningen är 

ogiltig. 
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De som vid omröstningen fått högsta antalet röster anses valda. I händelse av lika röste-

tal skiljer lotten. 

 

§ 17 

Vid avdelningsmöte och styrelsesammanträde skall föras protokoll. Kopia av protokol-

let skall inom 14 dagar efter sammanträdet översändas till Advokatsamfundets kansli. 

Ledamot i avdelningen, som begär det, har rätt att få kopia av protokollet per e-post.  

 

§ 18 

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas på avdelningsmöte.  

Beslutet blir giltigt endast om det biträtts av minst två tredjedelar av de röstande och 

därefter godkänns av Sveriges advokatsamfunds styrelse. 

 

********** 


