
Protokoll Arsmiite

Utlandsavdelningen av Sveriges advokatsamfu nd

lSrdagen den X4 mars 2020 kl. 10.00 lokal tid

pi

6ran Hotel Mirarnar, Paseo Redlng, ZZ,24,

29016 Malaga, Spanien

L. Miitets iippnande

ordfriranden christina Griebeler cppnade mcitet och hdlsade deltagarna vllkomna,

2. FaststSllelse av nirvarolista och r6stl6ngd

Nirvarolista och rcistlSngd faststSlldes enligt bilaea 1 och bilasa 2"

3. Fraga om irsmcitet kallats i behtirig ordning

inligt Uttandsavdelningens stadgar ska kallelse till irsmotet sindas tillvarje medlem minst j.4 dagar ftire motet
meC e-post. Till kailelsen ska fogas foredragningslista som upptar de Srenden som ska behandlas pi mritet jimte
beslutsunderlag till dessa. I handlingarna ska dven anges narnnen pil de personer som valberedningen fcjreslir
ska viijas pd m6tet.

Sekreteraren Astrid Trolle Adams rapporterade att kallelsen till detta mcite gick ut med e-post torsdagen den 1g
februari 2020 och innehdll de uppgifter som foreskrivs. Det faststelldes art motet kallats i behcirig ordning.

4, Val av mtitesordf<irande och en eller tvi justeringsmiin

Enligt Utlandsavdelningens stadgar ska motet ledas av styrelsens ordi6rande eller vld j6rfall fijr denne av vice
ordfciranden. Arsmciiet valde ordforanden Christina Griebeler till mdtesordfdrande.

Arsmotet valde Jonas Nordgren till justeringsman.

5, Fiiredragning av styrelsens verksamhetsberittelse

Pi grunci av det begrinsade antalet fysiskt niirvarande medlemmar vid ersmotet hinvisacie (ist;llet fdr foredrog)
ordfcirande Christina Griebeler till verksamhetsberlttelsen fdr ;iret 2019 som bifogats katlelsen enligt bilaea 3.

6. Redog6relse f6r Utlandsavdelningens ekonomiska stillning

Avdelningens kassor Jonas Nordgren redogjorde for avdelningens ekonomi.

7. FSredragning av revisionsber$ttelse

Da in8en av revisorerna var personligt ndrvarande foredrog avdelningens kassdr Jonas Nordgren
revisionsberlttelsen fdr 6ret 2019 enligt bilqgF 4^

8. Beslut om ansvarsfrihet fijr styrelsen,

M6tet beslutade enhSlligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
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9. Val av ordfErande, rlce ord6rande och sen 6rrlga ledamtter t styrelssn

P{ grund av att lngen frin valberedningen fanns personligt nf,ryarande, hSnvlsades tlll kallelsen avseende
valberedningens f6rslag.

M$tet omvalde Christina Griebeler till ordfdrande. Jonas Nordgren valdes till rry vice ordfOrande.

Astrid Trolle Adams, fua Bittel, Karl Woscbnagg, George Chr. Petaghias, Anne-Cdcile Hansson Lecoanet och
Emelie Svensson omvaldes till Ovriga ledamdter i styrelseri.

10. Val au ttd refi$rer samt tyl reuisorsuppleanter

M6tet omvalde Jon Marcus Meese odr Nora Fjaer-Christensen till revisorer. Miitet omvalde Truls Hebrant titl
revisorssuppleant och t alde Fredrik Ringquist till ny rerrlsorssuppleanl

11. Val av tr* l*damifter I mlberedningen f6r tttlandsavdelnlrqen

M0tet ornvalde Massimo Calazza (samnanl€llande), Peter Dahl€n och Fredrlk Svensson till ledamdter
i valberedningen f6r Uflandsavdelningen.

1?. Val av ledamot r0r utlandsaudelnlngen i ralberedningen lfiforSamfunde$fullmilltlge

Mdtet omvalde Artur $wirtun till ordinarie ledamot och valde l(amlina Ullman $ll ny suppleant i
valberedningen infOr Samfu ndets fullmaktige.

t!I. Ual av hrl ledamiiter tlll Advolcatsamftrndets fullm{kttge samt nl suppleanter dll Aduokatsamfrrndets
tullm{ktige llfunl202O

Mobt omvalde Massimo Caiaza och valde tGrcllna Ullman tillordinarie ledamoter. Peier Dahldn
omvaldes och Pernirtla Dalrot Cahouillet valdes till euppleanter.

14. B€slut om lrsauglft

M6tet beslutade enhatligt att arsavglften skulle f6rbli ofdriindrad med SEK L800 f6r aktiva och f6r icke aktiva
medlemmar. Arsmdtet gev nya styrelsen i uppgift att undersiika om Slsavglften kan anges I EUR B$llet f6r SEL

15. Seslut om rese-odr loglersettnlngtltl styrelsens hdamdter

M6tet beslutade enhiilltgt att rese- och loglers$ttning till styrelsens ledarn6ter skulle ftirbll of6r5ndrad med EUR

500 per ledamot och foslskt m6te.

16. Beslut om ers{ttnlng till ardelnlngens kassir

M6tet beslutade enhiiulgt att e$ettilln8sn till avdelningens kasstir om ca. EUR 1,000 ska fErbli oforEndrad
{avdelningen stir f6r den extema bokfDrlngskostnaden som uppkommer i samband med avdelnlngens boK6ring
odr bskslutet och som fOr n5rvarande uppgirtill ca. EUR 1,0CI01.

17. 8eslut om ersfttnlngtlll audelnlngens sekretErare
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Motet beslutade enhilligt om en ofor;indrad ersdttning till avdelningens sekreterare om EUR 500 fcir

verksa m lietsAret.

18, dvriga frSgor

a. Sarnfundets lista med forslag p6 personer som kan hlilpa till i remissarbetet.

Deitagarna uppmanades att siitta upp sifi namn eller en kollegas namn under det juridiska omride
som respektive koliega har specialistkompetens inom. Listan cirkulerades och Steriogs av

sekreteraren Astrid Trolle Adams.

Kansliets emaii cm domartillsHttningar som skickas ut till alla avdelningars seKreterare mot
bakgrund av att Domarnimnden har beslutat att bereda vissa aktcirer, diribland
Advokatsamfundet, tiilfille att yttra siB avseende sdkandens lSmplighet for den sokta anstdllningen
sorn ordinarie domare. Motet beslutade att styrelsen inte ska skicka ut kansliets email till alla
medlemmar. De medlemmar som hor av sig efter att ha sett information om fragan i

Utlandsadvokaten kornmer at! fii kansliets email vidarebefordrat i framtiden.

Styrelsen i5reslir att en Benomging av avdelningens stacigar g0rs. Detta for att everltuellt infor
irsmotet 2021 for"esli en indring fi:r att srikerstiilla att avdelningen - ur ett skatteperspektiv - kan

rubriceras som en allmdnnyttig ideell forening. Motet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att se

over stadgarna {revision} samt att even titta pi fr6gan om fakturering kan ske i EUR istiillet for i

SEK.

1"9. Mdtets avslutande

Christina Griebeler avslutade mritet och tackade frjr aktivt deltagande.

Malaga den 14

LnflStlna Lr

c.

Ordforande

$tau
Astrid Trolle Adams

Sekreterare
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