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Förord 

Vid Sveriges advokatsamfunds fullmäktigemöte 2017 beslöts att bifalla en motion avgiven av advokaterna 

Lars Kongstad och Karl Woschnagg angående översyn av valberedningens arbete samt angränsande frågor. 

Motionen bifogas som bilaga 1. Den i motionen föreslagna arbetsgruppen valdes att utföra uppdraget.  

Arbetsgruppen har sammanträtt vid ett flertal tillfällen under hösten 2017. Underlag för arbetsgruppens 

förslag har inhämtats dels genom uppgifter om hur arbetet med att föreslå nya ledamöter i styrelse och 

disciplinnämnd sker idag, dels vilken ordning som gäller för advokatsamfunden i våra nordiska grannländer 

samt dels hur valberedningar arbetar i näringslivet för att ge inblick i vad som anses vara god sed inom 

valberedningsarbete. Underlag har även erhållits underhand från vissa andra organisationer som 

jämförelsematerial. Under arbetets gång har även underhandskontakter tagits med företrädare för 

advokatsamfundets styrelse, disciplinnämnd och valberedning. 

Utifrån ovan angivet underlag har arbetsgruppen beslutat föreslå den ändring av stadgarna som framgår av 

bilaga 2. Vidare har arbetsgruppen beslutat föreslå att fullmäktige ska anta den instruktion för valberedningen 

som framgår av bilaga 3. Förslaget innebär att instruktionen gäller tills vidare och vid behov kan anpassas av 

fullmäktige på begäran av valberedningen. Slutligen har arbetsgruppen tagit fram förslag till årlig utvärdering 

av styrelsens respektive disciplinnämndens arbete, bilaga 4 och 5.  

Viss omarbetning har skett efter synpunkter från styrelsen. Genom överlämnande av denna promemoria med 

tillhörande bilagor har arbetsgruppen slutfört sitt uppdrag. 

Stockholm 11 december 2017, rev. 8 februari 2018 

Bengt Ivarsson Magnus Johansson 

 

Anna Steén Carl Svernlöv
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1. Nuvarande regler och praxis 

1.1 Valberedningens arbete – regler 

Stadgarna för Sveriges advokatsamfund innehåller inga regler om valberedningen och det finns inte någon 

skriftlig instruktion för valberedningen. Det kan konstateras att det helt saknas regler om val och 

sammansättning av valberedningen. Valberedningens arbetsformer och arbetssätt finns inte heller reglerat i 

skrift. 

1.2 Valberedningens arbete - praxis 

Även om det saknas skrivna regler eller skriftliga instruktioner för valberedningens arbete, har det utarbetats 

en praxis för valberedningens arbete och arbetsformer. Gällande praxis förefaller ha utarbetats under lång tid.
1
 

I utredningen har vi kunnat konstatera följande beträffande gällande praxis. 

Valberedningen består av sju ledamöter, en ledamot från varje avdelning. Ledamöterna väljs årligen på 

respektive avdelnings årsmöte, vilket innebär att ledamöterna framgår av respektive årsmötesprotokoll. 

Stockholmsavdelningens representant i valberedningen är valberedningens ordförande. Ordföranden har ett 

särskilt ansvar för helheten i de förslag som presenteras och för beredande av ordförande och vice 

ordförandeposterna. Ordföranden ska leda valberedningens arbete.  

Valberedningen har i uppdrag att föreslå en styrelsesammansättning som långt möjligt tillgodoser önskemålet 

om representativitet ur olika perspektiv som jämställdhet, geografisk fördelning, verksamhetsinriktning, 

byråstorlek m.m. Beträffande sammansättningen av disciplinnämnden finns det från valberedningens sida 

också en tanke om representativitet ur olika perspektiv, även om det inte finns samma utrymme i 

disciplinnämnden som i styrelsen eftersom nämnden består av färre ledamöter.  

Valberedningen sammanträder varje år, i januari månad, på samfundets kansli. Inför januarimötet, under 

hösten året innan, får respektive ledamot i valberedningen i ett brev från kansliet information om vilka 

mandattider som gäller för ledamöterna i styrelsen respektive disciplinnämnden. Av brevet framgår vilka 

ledamöter som kan omväljas och också om avsägelse föreligger från någon ledamot.  

Den ledamot som representerar avdelningen från vilken någon ledamot ska bytas ut, har ett större ansvar för 

att, i samråd med ordföranden, leta efter lämplig ersättare och komma med förslag. Det förekommer i sådant 

fall ofta omfattande informella kontakter mellan ordföranden och ledamoten från avdelningen för att hitta 

lämpliga förslag. Om det efterfrågas någon särskild kompetens i styrelsen eller disciplinnämnden inför 

kommande år, t.ex. viss verksamhetsinriktning eller viss erfarenhet hos ledamoten, brukar detta diskuteras i 

samråd med generalsekreteraren.  

Vid det fysiska mötet i januari månad läggs förslag till ny styrelse och disciplinnämnd fram och diskuteras vid 

sittande bord. Valberedningen fattar oftast beslut vid det fysiska mötet då generalsekreteraren deltar och för 

protokoll. Om det inte är möjligt att fatta beslut vid det fysiska mötet, brukar frågor hanteras via e-post i 

efterhand, alternativt vid ytterligare ett fysiskt möte. 

 

                                                      
1 Ramberg, Det kommer ett liv efter den 15 juni, Advokaten 3, 2017 s. 6 f. 
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2. Valberedningsarbete i advokatsamfunden i Danmark, Finland och Norge 

2.1 Inledning 

Valprocessen för ordförande- och vice ordförandeposterna inom advokatsamfundens styrelser i våra 

grannländer, Danmark, Finland och Norge skiljer sig, i flera delar, från hur det förhåller sig i Sverige. I 

Danmark, liksom i Sverige, saknas regler för valberedning. I Finland finns regler för valberedning och dess 

sammansättning, men inte för hur valberedningen ska arbeta. I Norge finns regler för såväl valberedning och 

dess sammansättning, som för hur valberedningen ska arbeta med att ta fram kandidater.
2
 

2.2 Danmark 

I Danmark hålls Advokatmöte (motsvarar Sveriges advokatsamfunds fullmäktigemöte) vartannat år, vid vilket 

samtliga advokater får delta och rösta. 

Advokatrådet (motsvarande styrelsen) består av ordförande samt 14 ytterligare ledamöter. Ordföranden, jämte 

suppleant, väljes, på fyra år, vid direkt val vid ordinarie Advokatmöte. Ordföranden kan väljas för en andra 

period, men då om endast två år. Absolut majoritet bland Advokatmötets deltagare krävs. Om ej sådan 

majoritet uppnås, företas omval mellan de två kandidater med flest röster. Övriga 14 medlemmar, jämte 

suppleanter, väljs av kretsarna (motsvarar avdelningar) efter viss numerär fördelning beroende på respektive 

krets storlek. Advokatrådet väljer bland sina medlemmar en vice ordförande.
3
 

Det finns ingen valberedning, utan förslag till val av ordförande för Advokatrådet kräver underskrift av minst 

50 advokater och ska vara inlämnat till advokatsamfundets sekretariat senast två veckor före Advokatmötet.
4
 

Enligt Det danska Advokatsamfundets ordförande, Peter Fogh, väljs ordföranden, av hävd, alltid bland 

advokater ur Köpenhamns krets efter förslag från en "Vaelgeforening" inom Köpenhamns Advokatforening. 

Sekretariatet och generalsekreteraren biträder med koordinering, kallelse till kretsmöten, kontroll att 

kandidaterna till de olika organen inte har anmärkningar mot sig från motsv. disciplinnämnden men saknar 

formell roll. Enligt praxis inhämtas synpunkter från generalsekretaren, men det beror på relationen mellan 

generalsekreteraren och styrelsen inklusive ordföranden. 

2.3 Finland 

Sveriges advokatsamfunds fullmäktigemöte motsvaras inom Finlands advokatförbund av "Delegationen". 

Varje avdelning väljer en medlem till Delegationen per påbörjat 40-tal medlemmar i avdelningen. Ordinarie 

delegationsmöte hålls två gånger per år (vinter- respektive vårmöte).
5
 

Finlands advokatförbunds styrelse består av nio ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. 

Ledamöterna i styrelsen, förutom ordföranden och vice ordföranden, fördelas efter viss geografisk spridning.
6
 

Mandattiden för ordföranden och vice ordföranden är två år och för övriga styrelsemedlemmar och deras 

suppleanter tre år. Ordförande och vice ordförande kan omväljas en gång för en mandattid om ett eller två år.  

Delegationen har ett "Procedurutskott" som utgör valberedning och har bl.a. till uppgift att, till Delegationen, 

framlägga förslag på ordförande och vice ordförande för förbundsstyrelsen samt övriga styrelsemedlemmar 

och suppleanter för dem. I Procedurutskottet ingår dels Delegationens ordförande, dels väljer varje avdelning, 

                                                      
2 Vedtaegt for Det danske Advokatsamfund 5 § 
3 Vedtaegt for Det danske Advokatsamfund 11-13 §§ 
4 Vedtaegt for Det danske Advokatsamfund 11 § 
5 Finlands advokatförbunds stadgar 11 § 
6 Finlands advokatförbunds stadgar 17-18 §§ 
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årligen, en medlem och suppleant för denna, bland dem som utsetts att representera avdelningen i 

Delegationen. Procedurutskottets ordförande är den medlem som valts från Helsingfors avdelning. 

Vid Procedurutskottets möten kan - utan rösträtt - även delta varje avdelnings ordförande samt suppleanten för 

Helsingfors avdelning.
7
 Procedurutskottets möten protokollförs. Protokollen är tillgängliga endast för 

Procedurutskottets medlemmar.
8
 

Procedurutskottet ska framlägga förslag till Delegationen på ordförande och vice ordförande till 

förbundsstyrelsen samt övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för dem. Kandidater till val av ordförande 

och vice ordförande samt övriga styrelsemedlemmar för förbundsstyrelsen är de som Procedurutskottet har 

föreslagit ska väljas. Vid Delegationens vårmöte har medlemmar av Delegationen rätt att utse motkandidater. 

Procedurutskottets förslag anses ha blivit vald om inte en motkandidat har fått 2/3 av rösterna.
9
 

Det finns inga regler för hur Procedurutskottet ska ta fram kandidater. I praktiken har de publicerat en annons 

i Finlands advokatförbunds elektroniska medlemsbrev. Motförslag kan föreslås av enskild advokat eller t.ex. 

avdelningen. I annonsen anges en tidsfrist, men den är endast en rekommendation. Procedurutskottet 

intervjuar kandidaterna till ordförande- och vice ordförandeposterna och dessa presenteras därefter i 

medlemsbrevet. Procedurutskottet presenterar sina kandidater vid Delegationsmötet just före valet, alltså inte 

på förhand. Det finns ingen tidsfrist avseende hur sent kandidater eller motkandidater måste presenteras.
10

 

Procedurutskottet utgör valberedning där varje avdelning är representerad. Vidare finns en ytterligare 

möjlighet till insyn i Procedurutskottets arbete, genom varje avdelnings ordförande samt suppleanten för 

Helsingfors avdelning. Det saknas regelverk för hur Procedurutskottet ska ta fram kandidater. 

Generalsekreteraren är procedurutskottets sekreterare, utan rösträtt. Generalsekreteraren har aldrig tagit 

ställning till valberedningsarbetets innehåll eller kandidaterna, utan organiserar endast praktikaliteterna, t.ex. 

mötestider och intervjuer, och för protokoll.  

2.4 Norge 

Det norska advokatsamfundets ("Advokatforeningen") motsvarighet till Sveriges advokatsamfunds 

fullmäktigemöte är "Representantskapet". Medlemmar i Representantskapet är dels ledaren i varje krets 

(motsvarar avdelning) dels en representant för varje fackgrupp ("faggrupene"), såsom t.ex. 

konkursförvaltargruppen, försvarargruppen osv. Ordinarie möte i Representantskapet hålls en gång per år.
11

 

"Hovedstyret" (motsvarar styrelsen) ska bestå av dels 10 medlemmar (varav fyra från Oslos avdelning och 

övriga fördelade på resterande avdelningar efter viss regional indelning (som kan innefatta fler kretsar), dels 

ledaren i varje av de 19 kretsarna (om denna inte valts som en av de 10 ovan).
12

 

I Advokatforeningens vedtekter (Sv. stadgar) anges att Representantskapet ska anta regler för "Valgkomitéen" 

(Sv. valberedning) och utse Valgkomitéen. Medlemmar till Hovedstyret väljs av Representantskapet, efter 

förslag från Valgkomitéen. 

Valgkomitéen ska bestå av fem medlemmar, inklusive ordföranden, varav en från Oslo avdelning och en för 

varje region (innefattande flera kretsar). Medlemmarna väljs av Representantskapet för en mandattid om två år. 

                                                      
7 Finlands advokatförbunds stadgar 21-22 §§ 
8 Uppgift från Finlands advokatförbunds ordförande Jarkko Ruohola 
9 Finlands advokatförbunds stadgar 21-22 §§ 
10 Uppgift från Finlands advokatförbunds ordförande Jarkko Ruohola 
11 Advokatforeningens vedtekter 3 kap. § 3-1, 3-2 och 3-3 
12 Advokatforeningens vedtekter 4 kap § 4-1 och 4-2 
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Ingen ledamot av Valgkomitéen ska samtidigt vara ledamot av Hovedstyret, men minst en ledamot bör ha 

varit ledamot av Hovedstyret. Övriga ledamöter bör vara, eller ha varit, medlemmar av Representantskapet.
13

 

Vid förslag till ledamöter av Hovedstyret ska Valgkomitéen sträva efter att Hovedstyret får bästa möjliga 

sammansättning baserat på personliga kvalifikationer, ämnesområde, praktisk tillhörighet, kön och ålder. Vid 

mötet 2013 beslutade Representantskapet om ytterligare regler för Valgkomitéen "Retningslinjer for 

valgkomitéen".
14

 Där anges bl.a. att de år då det är val ska Valgkomitéen till Representantskapet lägga fram 

förslag på val till ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar av Hovedstyret.
15

 

Utöver de ovannämnda riktlinjerna ska Valgkomitéen därvid 

 sträva efter geografisk spridning hos ledamöterna,  

 inhämta förslag på medlemmar till Hovedstyret från varje krets,  

 inbjuda varje krets att lämna minst två förslag till vardera ordföranden och vice ordförande, 

 inbjuda var krets att, därutöver, komma med minst två förslag till ledamöter av Hovedstyret, hälften 

av vart kön, varvid kretsarna primärt bör föreslå kandidater från den egna kretsen, men kan föreslå 

kandidater från andra kretsar, samt 

 hålla minst ett möte med samtliga medlemmar i Valgkomitéen.  

Vidare anges i Retningslinjer for Valgkomitéen att möten ska protokollföras, men endast efterföljande 

Valgkomitéer och andra som Valgkomitéen godkänner ska få tillgång till protokollen. Valgkomitéens förslag 

till ledamöter av Hovedstyret bör hämtas bland de kandidater som varje avdelning föreslår. Hänsyn ska därvid 

tas så att platserna, över tid, fördelas proportionerligt mellan avdelningarna. Valgkomitéens förslag ska 

skickas till medlemmar av Representantskapet tre veckor före Representantskapets möte och Valgkomitéen 

ska presentera sina förslag vid detta möte. 

Valgkomitéen bör, innan kommitténs förslag framläggs, konferera med Advokatforeningens ordförande 

respektive generalsekreterare samt andra företrädare efter behov men generalsekreteraren deltar inte på annat 

sätt i Valgkomitéens arbete och för inte protokoll. 

Det är möjligt för medlemmar att till Representantskapet lägga fram motkandidater till Valgkomiteéns förslag 

till medlemmar.
16

 Det är heller inget ovanligt att det i Norge finns flera kandidater till ordförandeposten. 

Varje region, om än inte varje enskild krets, är representerad i Valgkomitéen samt finns det väl utformade 

regler för hur Valgkomitéen ska arbeta, vilket sammantaget torde skänka legitimitet åt urvalsprocessen.

                                                      
13 Advokatforeningens vedtekter 4 kap. § 4-9 
14 Huvudsyftet med införandet av reglerna var ett behov av att få en balanserad sammansättning av Hovedstyret. Enligt 

Advokatforeningens ordförande, Jens Johan Hjort, har det visat sig att reglerna har lyckats uppfylla detta syfte. 
15 Retningslinjer for valgkomitéen 2 kap § 2-1 
16 Helge Aarseth, ordförande 2000-2004, blev vald av Representantskapet, utan att han var Valgkomiteéns förslag. 
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3. Valberedningsarbete enligt svensk kod för bolagsstyrning 

3.1 Inledning 

Som framgår av förordet har arbetsgruppen undersökt hur valberedningsarbete bedrivs i börsbolag, för att 

jämföra med vad som för närvarande utgör ”best practice” i näringslivet och därmed tjäna som inspiration i 

arbetet. Valberedning i börsbolag regleras i kapitel III.2 av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). 

Reglerna är i huvudsak självförklarande men inom ramen för denna utredning kan det vara på sin plats att 

beskriva dem och deras bakgrund något mer utförligt. 

Till bolagsstämmans kompetens hör att välja bolagets styrelse. Beredning av stämmans beslut om tillsättning 

av styrelse sker därför normalt genom en process styrd av ägarna. Aktiebolagslagen innehåller inga 

bestämmelser om nomineringsprocessen eller om någon nomineringskommitté eller valberedning. Stämman 

är naturligtvis inte bunden till någon del av valberedningens förslag, utan det står bolagsstämman fritt att välja 

andra styrelseledamöter och revisorer och besluta om annat arvode än vad valberedningen föreslår, på förslag 

som framförs så sent som på stämman. 

Valberedningens funktion framgår klart av regel 2.1. I ingressens andra stycke förtydligas ändå att 

valberedningens enda uppgift är att bereda val och arvodering av styrelse och revisorer, inkluderande i 

förekommande fall beslut om tillsättning av nästkommande valberedning. I ingressen påpekas vidare att 

valberedningen ska tillvarata samtliga aktieägares intresse. Denna mening syftar till att understryka 

ledamöternas lojalitetsplikt gentemot bolaget och aktieägarna som kollektiv, vilket är en naturlig följd av 

deras sysslomannaställning. 

Normalt torde valberedningen sträva efter att nå ett konsensusbeslut. Bolagsstämman kan i instruktion till 

valberedningen bestämma hur beslutsfattandet inom valberedningen ska gå till, t.ex. hur omröstning ska gå till, 

huruvida beslut ska fattas med någon form av kvalificerad majoritet eller t.o.m. med enighet inom 

valberedningen samt huruvida ordföranden har utslagsröst. I avsaknad av sådan vägledning från 

bolagsstämman torde dock vad som brukar kallas allmän svensk sammanträdespraxis – ytterst grundad på 

svenska parlamentariska principer
17

 – tillämpas. Detta torde vidare innebära att om valberedningen inte kan 

enas gäller som valberedningens förslag den mening som mer än hälften av de (närvarande) ledamöterna 

röstar för vid valberedningens sammanträde. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
18

 

3.2 Valberedningens uppgifter 

Kodens regel 2.1 beskriver översiktligt valberedningens uppgifter. I sitt arbete måste valberedningen ta 

hänsyn till de krav om styrelsens storlek och sammansättning som anges i regel 4.1, vilka ger utrymme åt de 

olika kompetenser och erfarenheter som erfordras och som uppfyller de krav på oberoende som ställs för att 

styrelsen effektivt och självständigt ska kunna förvalta bolagets angelägenheter. 

Mot den bakgrunden ska valberedningen enligt regel 2.1 lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i 

styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. 

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag i enlighet med regel 4.1 

särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning. 

Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag till 

bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat 

något revisionsutskott, avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet 

förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som 

                                                      
17 Jfr Beyer, Claes, Om beslut på bolagsstämma, SvJT 1996 s. 681 ff. 
18 Jfr 8 kap. 22 § ABL. 
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föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget 

att anordna ett sådant förfarande. 

3.3 Utseende av valberedning 

Kodens regel 2.2 innehåller två alternativa förfaringssätt för att utse valberedning: antingen ska 

bolagsstämman utse namngivna ledamöter i valberedningen eller också ska stämman besluta om en procedur 

för hur valberedningen vid en senare tidpunkt ska utses, den s.k. "procedurmodellen" eller "Q3-modellen". 

Om valberedningens ledamöter inte väljs på stämman innebär regeln att stämmans beslut måste ange efter 

vilka kriterier valberedningens ordförande och ledamöter ska utses. 

Det kan noteras att Koden inte anger någon mandatperiod för valberedningen. Om valberedningen utses direkt 

av årsstämman kan den emellertid lämpligen utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma och om den utses 

enligt procedurmodellen kan mandattiden vara till dess att ny valberedning utses. Ingenting hindrar att ny 

valberedning utses ad hoc vid extra bolagsstämma, exempelvis vid majoritetsförändringar i ägandet.
19

 

Däremot föreskriver Koden alltså att, oavsett vilken metod som används för att utse valberedningen, beslutet 

ska innefatta ett förfarande för att tillsätta ny ledamot om någon lämnar valberedningen innan dess arbete är 

slutfört. Fråga om utseende av valberedning ska tas upp i den dagordning för årsstämma som ska ingå i 

kallelsen för att (utan samtycke från berörda aktieägare) kunna behandlas vid stämman, se 7 kap. 24 § ABL.  

Vad gäller nomineringsförfarandet inför utseende av valberedning kan noteras att Koden inte ger 

valberedningen – eller någon annan – något uttryckligt uppdrag att föreslå valberedning. En sådan uppgift kan 

dock indirekt anses följa av ingressen till kapitel 2. Det har vidare angivits i litteraturen att det kan vara 

lämpligt att bolagsstämman uppdrar åt valberedningen att förbereda detta val eller utarbeta kriterier för hur val 

av ledamöter samt ordförande ska gå till.
20

 

3.4 Valberedningens sammansättning 

Huvudregeln avseende valberedningens sammansättning enligt regel 2.3 är att den ska ha minst tre ledamöter, 

varav en ska vara utsedd till ordförande. Koden anger inte hur ordföranden ska utses. Om valberedningen 

utses direkt av stämman, är det möjligt för stämman att även utse dess ordförande. Om valberedningen utses 

enligt Q3-modellen bör instruktionerna till valberedningen uppta bestämmelser för hur ordföranden ska utses. 

I brist på närmare anvisning från bolagsstämman får valberedningen själv utse en ordförande inom 

valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får dock enligt regel 2.4 inte vara 

valberedningens ordförande. Det följer närmast av aktiebolagslagens organisationsmönster att den i 

förhållande till styrelsen underställda verkställande direktören och andra ledamöter i bolagsledningen inte får 

ingå i valberedningen. Icke desto mindre anges detta uttryckligen i regeln. 

Av valberedningens ledamöter ska majoriteten vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Det har i sammanhanget påpekats att oberoendekriterierna dock är framtagna med styrelseledamöter och inte 

valberedningsledamöter för ögonen. Valberedningsledamöterna bör själva redovisa sin bedömning av 

oberoendefrågan.
21

 Kravet att minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende från den röstmässigt 

största ägaren eller gruppen av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning innebär att en dominerande 

ägare eller ägarkonstellation inte ska kunna tillsätta samtliga valberedningsledamöter.  

                                                      
19 Kodhandledning 2014 s. 1264. 
20 Se Kodhandledning 2014 s. 1264 f. 
21 Kodhandledning 2014 s. 1265. 
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3.5 Offentliggörande och information 

Bolaget ska enligt regel 2.5 i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, på bolagets webbplats lämna 

uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn 

anges. Om ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas. Utses ny ledamot, ska motsvarande 

information om den nya ledamoten lämnas. Kravet att informationen om valberedningen ska återfinnas på 

bolagets webbplats är ägnat att öka insynen i förfarandet och underlätta för aktieägarna att tillägna sig 

information om valberedningen. Det är givetvis endast aktuellt att särskilt offentliggöra namnen på 

valberedningens ledamöter om procedurmodellen för tillsättning har använts, inte om dessa utsetts på 

bolagsstämma. I det senare fallet har ju namnen redan offentliggjorts i stämmoprotokollet.  

På webbplatsen ska vidare uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. 

Bestämmelsen syftar till att öka möjligheten för enskilda aktieägare att få fram förslag på styrelseledamöter 

till valberedningen. Erfarenhetsmässigt är det mer sällan som valberedningar får motta förslag till 

styrelseledamöter från aktieägare som inte är företrädda i valberedningen. Koden kräver inte att någon 

tidsgräns anges för när förslag senast ska ha mottagits av valberedningen för att kunna beaktas.  

3.6 Valberedningens förslag i kallelse, information 

Valberedningens förslag ska enligt regel 2.6 presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller 

revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen 

på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad 

som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund 

av kravet i 4.1 på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Om avgående verkställande direktör föreslås 

som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska även 

detta motiveras. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. 

På webbplatsen ska samtidigt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval vissa uppgifter lämnas. 

3.7 Presentation av valberedningens förslag vid stämma och redogörelse för dess arbete 

Valberedningen ska enligt regel 2.7 på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum presentera 

och motivera sina förslag med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1. 

Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 4.1 om att en jämn könsfördelning 

ska eftersträvas. 

Förslaget kan lämnas med hänvisning till skriftligt material som är tillgängligt vid stämman.
22

 Observera att 

en särskild motivering i vissa fall krävs enligt regel 2.6 om en ledamot betecknas som oberoende när 

omständigheter föreligger som gör att oberoendet skulle kunna ifrågasättas eller om avgående verkställande 

direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande 

direktör. Sedan den 1 januari 2015 krävs dessutom att valberedningen särskilt ska motivera förslaget mot 

bakgrund av kravet i regel 4.1 om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. 

Om ingen ledamot ur valberedningen är närvarande måste förslaget i stället redovisas och motiveras av någon 

annan, dock av lämplighetsskäl inte en styrelseledamot. 

 

                                                      
22 Kodhandledning 2014 s. 1270. 
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4. Förslag och överväganden 

4.1 Inledning 

Enligt motionen, som bifogas som bilaga 1, är syftet med arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett förslag till 

riktlinjer för valberedningen som ger en transparent och tydlig process för nominering och urval av ledamöter 

till styrelsen och disciplinnämnden med ökad möjlighet för ledamöter som önskar engagera sig i styrelsen 

eller disciplinnämnden att delta i processen. Arbetsgruppen har i enlighet med motionen tagit ställning till bl.a. 

följande frågor: 

 Val och sammansättning av valberedning 

 Valberedningens oberoende, jävsfrågor samt sekretess 

 Valberedningens uppgifter 

 Valberedningens arbetsformer (inkluderande protokollförda möten, genomgång av eventuella 

utvärderingar/analyser, enskilda samtal med förslagsvis ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter 

i styrelse respektive disciplinnämnd, generalsekreteraren samt ordförande i respektive lokal 

avdelningsstyrelse) 

 Valberedningens kommunikation till ledamöterna avseende sin arbetsprocess och vakanta platser samt 

ledamöternas möjligheter att kommunicera med valberedningen  

 Urvalsprocess, kriterier och lämplighetsprövning avseende kandidater till styrelse och disciplinnämnd 

och avseende styrelsens och disciplinnämndens sammansättning i sina respektives helheter  

 Valberedningens sätt och form vid kommunicering av förslag 

 Eventuellt behov av stadgeändring eller skriftlig instruktion till valberedningen. 

4.2 Ändring av stadgarna 

Förslag till ändring av stadgarna framgår av bilaga 2. 

I de nuvarande stadgarna berörs varken val av valberedning eller hur valberedningen ska arbeta. Det finns 

anledning att ändra detta så att det dels bättre stämmer överens med hur förslag till val av styrelse och 

disciplinnämnd går till samt dels synliggör det viktiga arbete som samfundets valberedning har att göra. Det är 

även ett sätt att tydliggöra rollfördelningen mellan valberedningen och samfundets övriga beslutande och 

verkställande organ. 

Det föreslås därför att det införs en ny bestämmelse i stadgarna som klargör att en valberedning ska finnas, 

hur ledamöterna i valberedningen ska utses och vem som ska leda dess arbete. Vidare föreslås att det av 

stadgarna ska framgå att det ska finnas en instruktion för valberedningen. 

Med anledning av att stadgarna och ändring av dessa ska fastställas av regeringen anser vi inte att det bör vara 

en alltför utförlig reglering i stadgarna då detta skulle riskera att leda till ett behov av återkommande 

stadgeändringar. 

I de nuvarande stadgarna finns i 25 § en bestämmelse om allmänt advokatmöte. Denna bestämmelse är obsolet 

varför vi föreslår att den utgår. Vi föreslår att denna paragraf i stället ska innehålla bestämmelser om 

valberedningen. 
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Som framgår nedan föreslår vi att det ska finnas en instruktion för valberedningens arbete. Eftersom 

valberedningen är ett organ som lyder under fullmäktige anser vi att fullmäktige ska besluta om denna 

instruktion. Förslaget innebär att instruktionen gäller tills vidare och vid behov kan anpassas av fullmäktige på 

begäran av valberedningen. Det är av vikt att valberedningen årligen utvärderar instruktionen för att tillse att 

den är aktuell och speglar ett ändamålsenligt arbete. Därför föreslår vi att detta regleras i en ny punkt, punkt 7, 

i 22 § i stadgarna. Nuvarande punkt 7 flyttas därmed till punkt 8. 

Det har framförts kritik mot att endast tjänstgörande fullmäktigeledamöter äger rätt att närvara på 

fullmäktigemötet vid presentation av föreslagna kandidater samt val till styrelse och disciplinnämnd. Inte 

minst vid det senaste fullmäktigemötet framfördes sådan kritik. Som ett led i vårt uppdrag att öka 

transparensen har vi tittat på frågan och kan inte se att det finns några sakliga skäl att hindra ledamöter av 

advokatsamfundet att närvara även under dessa punkter på dagordningen. Tvärtom ökar transparensen och 

demokratin i samfundet om alla samfundsledamöter, oavsett om de är tjänstgörande fullmäktigeledamöter 

eller inte, har rätt att närvara. Rätt att yttra sig och att rösta ska dock enbart tillkomma tjänstgörande ledamöter. 

För det fall ordföranden vid mötet finner anledning att tillerkänna annan person rätt att yttra sig ankommer det 

på ordföranden att fatta beslut i den frågan. Vi föreslår därför att även 24 § stadgarna ändras, vilket då 

lämpligen sker samtidigt som övriga stadgeändringar. 

Utöver ovan nämnda materiella förslag har vi även föreslagit en sedvanlig språklig uppdatering av berörda 

paragrafer. 

4.3 Instruktion för valberedningen 

Förslag till instruktion för valberedningen framgår av bilaga 3. 

I de flesta jämförbara organisationer samt även i övrigt finns oftast en instruktion för valberedningens arbete. 

Vi föreslår att det ska finnas en sådan även för Sveriges advokatsamfund. Denna ska mer i detalj reglera hur 

valberedningen ska arbeta samt även i övrigt reglera hur urvalsprocessen ska gå till när ledamöter till styrelse 

och disciplinnämnd ska föreslås till val. Genom instruktionen tydliggörs också att valberedningen är 

självständig i förhållande till styrelse, disciplinnämnd och generalsekreterare. Detta samtidigt som vikten av 

att valberedningen inhämtar underlag från dessa inför framtagande av förslag framhålls.  När det gäller den 

slutliga beredningen av förslagen är det viktigt att valberedningen arbetar självständigt och utan direkt 

påverkan från andra organ.  

För att ge så stor legitimitet åt valberedningens arbete som möjligt och för att uppnå ökad öppenhet gentemot 

samfundets ledamöter föreslår vi att tydlig information ska publiceras på samfundets hemsida. Det gäller såväl 

vilka platser som ska tillsättas samt de förslag som valberedningen lämnar. Det ska även framgå av hemsidan 

vilka som är ledamöter i valberedningen samt hur man kan ta kontakt med dessa. Detta då vi anser att det är 

av vikt att såväl personer som önskar bli föreslagna och personer som önskar föreslå någon annan lätt ska 

kunna få kontakt med valberedningen. 

De föreslagna ändringarna i valberedningens arbete kommer innebära att valberedningen kommer behöva 

påbörja sitt arbete tidigare under året än vad som hittills varit fallet. Det kommer även erfordras att 

valberedningen sammanträder mer än en gång. Även om det innebär en högre arbetsbelastning på 

valberedningen än idag anser vi att det finns skäl som motiverar detta. Framförallt finns det ett stort värde i en 

ökad transparens samt en tydligare motivering från valberedningen varför olika personer föreslås till val.  
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4.4 Utvärdering av styrelsens respektive disciplinnämndens arbete 

Någon utvärdering av styrelsens respektive disciplinnämndens arbete förekommer inte idag. För att dels ge 

ordföranden i respektive organ ett bättre underlag för sitt arbete samt dels för att ge valberedningen en 

uppfattning om hur arbetet i styrelse och disciplinnämnd fungerar, föreslår vi att det görs en årlig utvärdering 

av respektive organs arbetssätt och -metodik. För att underlätta denna utvärdering har vi tagit fram illustrativa 

exempel på utvärderingsformulär, enligt bilaga 4 och 5. Hur organen utför sin utvärdering ankommer dock 

naturligtvis på respektive organ att bestämma i ljuset av vad som bedöms ändamålsenligt från tid till annan. 

Bilagorna 4 och 5 ska därför endast ses som en inspirationskälla och det står givetvis respektive organ helt 

fritt att använda hela eller delar av exemplen eller ta fram egna underlag. Vidare förutsätter vi att 

valberedningen, till skillnad mot hur det hittills varit, har en ingående genomgång med respektive ordförande 

för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Även generalsekreterare och andra personer som 

valberedningen anser det finns anledning att kontakta ska ges tillfälle att framföra sina synpunkter.  
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Bilaga 1 Motion av advokaterna Lars Kongstad och Karl Woschnagg 

Till styrelsen för Sveriges advokatsamfund 

Förslag till Sveriges advokatsamfunds fullmäktige 2017 

Undertecknade ledamöter av Sveriges advokatsamfund får härmed inkomma med följande förslag, att 

behandlas på Advokatsamfundets ordinarie fullmäktigemöte 2017. 

Fullmäktigemötet föreslås besluta om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram riktlinjer for 

beredande av val av ledamöter i Sveriges advokatsamfunds styrelse respektive disciplinnämnd. 

Bakgrunden till förslaget är att valberedningens arbete i Advokatsamfundet i allt väsentligt är oreglerat och 

för många ledamöter relativt okänt, jämfört med många andra organisationer där det finns tydliga 

instruktioner avsedda att främja en öppen och demokratisk process. En viktig fråga för samfundet är att 

säkerställa engagemang från ledamöterna i frågor som avser advokatyrket och de ändamål och värden som 

stadgarna ger uttryck för. I det sammanhanget är en tydlig och transparent process för nominering och 

urval av ledamöter till styrelsen och disciplinnämnden av stor betydelse. 

Syftet med uppdraget är att ta fram ett förslag till riktlinjer som ger en transparent och tydlig 

urvalsprocess med ökad möjlighet för ledamöter som önskar engagera sig i styrelsen eller 

disciplinnämnden att delta i processen. 

Arbetsgruppens utredning och förslag ska bl.a. ta ställning till följande frågor: 

• Val och sammansättning av valberedning 

• Valberedningens oberoende, jävsfrågor samt sekretess 

• Valberedningens uppgifter 

• Valberedningens arbetsformer (inkluderande protokollförda möten, genomgång av eventuella 

utvärderingar/analyser, enskilda samtal med förslagsvis ordförande, vice ordförande, övriga 

ledamöter i styrelse respektive disciplinnämnd, generalsekreteraren samt ordförande i respektive 

lokal avdelningsstyrelse) 

• Valberedningens kommunikation till ledamöterna avseende sin arbetsprocess och vakanta 

platser samt ledamöternas möjligheter att kommunicera med valberedningen (exempelvis genom 

egen e-postadress - valberedningen@advokatsamfundet.se') 

• Urvalsprocess, kriterier och lämplighetsprövning avseende kandidater till styrelse och 

disciplinnämnd och avseende styrelsens och disciplinnämndens sammansättning i sina respektives 

helheter (omfattande exempelvis kompetens, erfarenhet, mångsidighet, bredd och könsfördelning) 

• Valberedningens sätt och form vid kommunicering av förslag (inkluderande beskrivning av 

arbetsprocessen, förslag samt motivering till förslag) 
• Eventuellt behov av stadgeändring eller skriftlig instruktion till valberedningen 
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Gruppens arbete ska presenteras för Advokatsamfundets huvudstyrelse senast den 31 december 2017 med 

avsikt att Advokatsamfundets avdelningar ska behandla frågan under våren 2018 och ordinarie 

fullmäktigemötet 2018 ta ställning till förslaget. Redovisning ska ske i form av en skriftlig redogörelse för 

gruppens arbetsprocess med ett motiverat förslag i frågan. 

Det föreslås att arbetsgruppen bl.a, bör bestå av Bengt Ivarsson, Linköping, Magnus Johansson, Göteborg, 

Anna Steen, Malmö samt Carl Svernlöv, Stockholm. Samtliga dessa har vidtalats och förklarat sig beredda 

att acceptera uppdraget. Gruppen ska inom sig utse en ordförande, som ska vara sammankallande. Om 

gruppen fmner det påkallat, ska advokater med särskild kompetens avseende arbete i valberedning eller 

organisationsstyming kunna adjungeras till arbetsgruppens sammanträden. 

Med vänliga hälsningar, 

Malmö och Frankfurt den 6 mars 2017 
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Bilaga 2  Förslag till stadgeändring 

 

 

Ändrad lydelse av 22 §  

Nuvarande lydelse Förändrad lydelse 

Ordinarie fullmäktigemöte tillkommer: 

1. att behandla styrelsens förvaltningsberättelse och 

revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet 

för styrelsen och, därest ansvarsfrihet vägrats, besluta 

om åtgärd med anledning därav, 

2. att behandla styrelsens för Sveriges 

advokatsamfunds understödsfond 

förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse 

samt besluta om ansvarsfrihet för understödsfondens 

styrelse och, därest ansvarsfrihet vägrats, besluta om 

åtgärd med anledning därav, 

3. att välja samfundets styrelse och samfundets 

disciplinnämnd, 

4. att välja revisorer och revisorssuppleanter, 

5. att besluta om avgifter till samfundet och till 

understödsfonden, 

6. att, efter förslag av Sveriges Advokaters 

Serviceaktiebolag, besluta om serviceersättning till 

bolaget, samt 

7. att behandla ärende, som styrelsen hänskjutit till 

mötet eller som ledamot av samfundet före den 15 

april skriftligen hos styrelsen föreslagit till 

behandling. 

Ordinarie fullmäktigemöte tillkommer: 

1. att behandla styrelsens förvaltningsberättelse och 

revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet 

för styrelsen och, om ansvarsfrihet vägrats, besluta 

om åtgärd med anledning därav, 

2. att behandla styrelsens för Sveriges 

advokatsamfunds understödsfond 

förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse 

samt besluta om ansvarsfrihet för understödsfondens 

styrelse och, om ansvarsfrihet vägrats, besluta om 

åtgärd med anledning därav, 

3. att välja samfundets styrelse och samfundets 

disciplinnämnd, 

4. att välja revisorer och revisorssuppleanter, 

5. att besluta om avgifter till samfundet och till 

understödsfonden, 

6. att, efter förslag av Sveriges Advokaters 

Serviceaktiebolag, besluta om serviceersättning till 

bolaget, 

7. att besluta om skriftlig instruktion för 

valberedningen, samt 

8. att behandla ärende, som styrelsen hänskjutit till 

mötet eller som ledamot av samfundet före den 15 

april skriftligen hos styrelsen föreslagit till 

behandling. 

Ändrad lydelse av 24 § 

Nuvarande lydelse Förändrad lydelse 

Fullmäktigemöte hålles å ort, som styrelsen 

bestämmer. 

Vid behandlingen å fullmäktigemöte av andra 

ärenden än val äger envar ledamot av samfundet 

närvara och deltaga i förhandlingarna men ej i 

Fullmäktigemöte hålles, om styrelsen inte annat 

bestämmer, i Stockholm. 

Varje ledamot av samfundet har rätt att närvara 

fullmäktigemöte. Rätt att delta i diskussionen samt 

att avge röst tillkommer dock endast tjänstgörande 
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besluten. 

Förhandlingarna vid fullmäktigemöte öppnas av 

styrelsens ordförande eller vid förfall för honom av 

vice ordföranden, varefter fullmäktige välja 

ordförande vid mötet. Styrelsens ordförande och vice 

ordförande äro icke valbara till ordförande. 

För beslutförhet fordras att minst fyrtio ledamöter av 

fullmäktige eller suppleanter för dem äro närvarande 

vid mötet. 

Omröstning å fullmäktigemöte sker öppet utom vid 

val, där sluten omröstning skall äga rum, om flera 

namn föreslås än valet avser. Vid sådan sluten 

omröstning äger varje röstande å röstsedel uppföra 

det antal namn omröstningen avser. Röst får avgivas 

allenast på namn, som föreslagits före omröstningen. 

Röstsedel, som upptager flera namn än valet avser, är 

ogiltig. Upptager röstsedel namn, som icke 

föreslagits före omröstningen, skall sådant namn 

anses såsom obefintligt. Avser omröstningen val av 

ordförande eller vice ordförande i styrelsen eller 

disciplinnämnden, är den vald, som erhåller mer än 

hälften av avgivna röster. Erhåller ej någon sådan 

majoritet, sker ny omröstning. Får ej heller därvid 

någon mer än hälften av avgivna röster, anställes en 

tredje omröstning mellan de två, som vid andra 

omröstningen erhållit de flesta rösterna. Den som 

därvid erhåller de flesta rösterna är vald. I händelse 

av lika röstetal vid andra eller tredje omröstningen 

skiljer lotten. Vid andra val än val av ordförande 

eller vice ordförande i styrelsen eller 

disciplinnämnden äro de som vid omröstningen 

erhålla högsta röstetalen valda. Erhålla två eller flera 

lika röstetal, sker ny omröstning mellan dem. I 

händelse av lika röstetal vid denna omröstning skiljer 

lotten. 

Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda 

bestämma, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal 

gäller i andra ärenden än vid val den mening, som 

ordföranden vid mötet biträder. 

Fullmäktig äger icke deltaga i beslut om 

ansvarsfrihet för förvaltning, för vilken han är 

ansvarig, och ej heller i val av revisor för granskning 

av sådan förvaltning. 

ledamot av fullmäktige. 

Förhandlingarna vid fullmäktigemöte öppnas av 

styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av 

vice ordföranden, varefter fullmäktige väljer 

ordförande vid mötet. Styrelsens ordförande och vice 

ordförande är inte valbara till ordförande. 

För beslutförhet fordras att minst fyrtio ledamöter av 

fullmäktige eller suppleanter för dem är närvarande 

vid mötet. 

Omröstning på fullmäktigemöte sker öppet utom vid 

val, där sluten omröstning ska äga rum, om flera 

namn föreslås än valet avser. Vid sådan sluten 

omröstning får varje röstande på röstsedel ange det 

antal namn omröstningen avser. Röst får avgivas 

endast på namn, som föreslagits före omröstningen. 

Röstsedel, som upptar flera namn än valet avser, är 

ogiltig. Upptar röstsedel namn, som inte föreslagits 

före omröstningen, ska sådant namn anses såsom 

obefintligt. Avser omröstningen val av ordförande 

eller vice ordförande i styrelsen eller 

disciplinnämnden, är den vald, som erhåller mer än 

hälften av avgivna röster. Erhåller inte någon sådan 

majoritet, sker ny omröstning. Får inte heller då 

någon mer än hälften av avgivna röster, hålls en 

tredje omröstning mellan de två, som vid andra 

omröstningen erhållit de flesta rösterna. Den som då 

erhåller de flesta rösterna är vald. I händelse av lika 

röstetal vid andra eller tredje omröstningen skiljer 

lotten. Vid andra val än val av ordförande eller vice 

ordförande i styrelsen eller disciplinnämnden är de 

som vid omröstningen erhållit flest antal röster 

valda. Erhåller två eller flera lika många röster, sker 

ny omröstning mellan dem. I händelse av lika många 

röster vid denna omröstning skiljer lotten. 

Beslut fattas, där dessa stadgar inte anger annat, med 

enkel röstövervikt. Vid lika antal röster gäller i andra 

ärenden än vid val den mening, som ordföranden vid 

mötet biträder. 

Fullmäktig får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för 

förvaltning, för vilken denne är ansvarig, och inte 

heller i val av revisor för granskning av sådan 

förvaltning. 

Fullmäktiges protokoll justeras av ordföranden vid 
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Fullmäktiges protokoll justeras av ordföranden vid 

mötet och två fullmäktige. 

Fullmäktiges ledamöter äro icke berättigade till 

annan ersättning än för sina reseutgifter enligt av 

fullmäktige fastställda grunder. 

Av fullmäktige fattade beslut skola delgivas 

samfundets ledamöter. 

mötet och två fullmäktige. 

Fullmäktiges ledamöter har inte rätt till annan 

ersättning än för sina reseutgifter enligt av 

fullmäktige fastställda grunder. 

Samfundets ledamöter ska informeras om beslut 

fattade av fullmäktige. 

Ny lydelse av 25 § jämte rubrik. 

 

Nuvarande lydelse Förändrad lydelse 

Om allmänt advokatmöte Om valberedning 

Allmänt advokatmöte skall hållas minst vart tredje år 

å tid och ort, som styrelsen bestämmer. Vid sådant 

möte bör förekomma föredrag eller diskussion 

angående spörsmål av betydelse för advokaternas 

organisation eller yrkesutövning eller av allmänt 

juridiskt intresse. 

Kallelse till allmänt advokatmöte skall utsändas 

senast sex veckor före mötet. 

Förhandlingarna å allmänt advokatmöte ledas av 

styrelsens ordförande eller vid förfall för honom av 

vice ordföranden. 

För att förbereda val av ledamöter till styrelse och 

disciplinnämnd ska en valberedning väljas.  

Varje avdelning utser vid sitt årsmöte en ledamot till 

valberedningen samt en ersättare för denne. 

Stockholmsavdelningens representant i 

valberedningen ska vara sammankallande och 

ordförande.  

För valberedningen ska finnas en skriftlig instruktion 

som beslutas av fullmäktige. 
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Bilaga 3  Förslag till instruktion för valberedningen 

 

INSTRUKTION FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS VALBEREDNING 

 

Principer för valberedningen 

 

Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen antas: 

1. Valberedningens uppgift 

1.1 Sveriges advokatsamfund ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till 

fullmäktigemötets, och i förekommande fall, extra fullmäktigemötes beslut i valfrågor samt, i 

förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen ska föreslå: 

o ordförande vid fullmäktigemötet; 

o kandidater till posten som ordförande, vice ordförande och andra ledamöter av styrelsen; 

o kandidater till posten som ordförande, vice ordförande och andra av samfundet utsedda ledamöter 

av disciplinnämnden; 

o kandidater till posterna som revisorer och revisorssuppleanter; 

o ändringar i instruktionen för valberedningen, när så bedöms lämpligt. 

2. Ledamöter av valberedningen 

2.1 Varje avdelning ska på sitt årsmöte välja en representant till valberedningen samt en ersättare för 

denna. Dessa väljs för ett år i sänder. Respektive avdelning ska utan dröjsmål efter årsmötet uppge för 

samfundets kansli vilken representant respektive ersättare som valts. Den som vid utgången av den 

valperiod som han eller hon utsetts för kommer att ha varit ledamot i valberedningen under sex år i 

följd får inte för en tidigare period än den som börjar två år därefter utses till valberedningsledamot. 

Sammankallande och tillika ordförande i valberedningen ska vara Stockholmsavdelningens 

representant. 

2.2 Ledamot av styrelsen eller disciplinnämnden samt tjänsteman på samfundets kansli är inte valbar till 

ledamot av valberedningen. 

3. Uppgift om valberedningens ledamöter 
3.1 Samfundets generalsekreterare ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen samt 

kontaktuppgifterna till dem, tillsammans med namnen på deras ersättare, lämnas på samfundets 

hemsida senast den 1 juli det år de valts av avdelningsårsmötena. 

3.2 Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras på hemsidan. 

4. Förslag till valberedningen 

Varje avdelningsstyrelse och enskild ledamot av samfundet ska ha rätt att lämna förslag på ledamöter 

till styrelsen och disciplinnämnden för valberedningens övervägande. Valberedningen ska 

tillhandahålla samfundets ledamöter information om hur de kan lämna förslag till valberedningen. 

Sådan information ska efter instruktion från valberedningen genom generalsekreterarens försorg 

offentliggöras på samfundets hemsida. 

5. Valberedningens arbetsformer och förslag 

5.1 Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen respektive disciplinnämnden 

ska ha en, med hänsyn till samfundets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt ändamålsenlig 
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sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, 

ålder, geografiska hemvist, storlek och typ av byrå samt bakgrund. En jämn könsfördelning ska 

eftersträvas. 

5.2 Valberedningen ska samråda med och inhämta uppgifter från, i vart fall, ordföranden i styrelsen 

respektive disciplinnämnden samt från generalsekretaren om hur de ledamöter som är föremål för 

omval utfört sitt uppdrag, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., samt även i 

övrigt inhämta de uppgifter om arbetet i styrelsen och disciplinnämnden som erfordras för att kunna 

fullgöra sitt uppdrag enligt denna instruktion. Valberedningen ska även ta del av styrelsens och 

disciplinnämndens årliga utvärdering. 

5.3 Generalsekreteraren ska tillse att uppgift om vilka ledamöter i styrelsen och disciplinnämnden vars 

valperiod löpt ut eller som avgått före utgången av den valperiod som han eller hon valts för så snart 

som möjligt offentliggörs på samfundets hemsida. 

5.4 Eventuella förslag från avdelningsstyrelse eller enskild ledamot ska genom generalsekreterarens 

försorg delges valberedningen så snart som möjligt. 

5.5 I god tid före varje sammanträde ska ordföranden med hjälp av samfundets kansli sända ut en kallelse 

och en föredragningslista till valberedningens ledamöter och ersättare. 

5.6 Det föreligger inget hinder mot att en ledamot eller suppleant deltar i valberedningens diskussioner 

och beslut om nomineringar av personer som är verksamma vid samma byrå. 

5.7 Vid valberedningens sammanträden ska ordföranden tillse att protokoll förs. Protokollet ska föras och 

undertecknas av ledamot av valberedningen och justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. 

En ledamot av valberedningen har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Justerat 

protokoll ska genom generalsekreterarens försorg publiceras på samfundets hemsida. 

5.8 Omröstning inom valberedningen sker öppet. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal 

gäller den mening som biträds av ordföranden. 

5.9 Valberedningen ska tillhandahålla samfundet förslag på ledamöter i styrelse och disciplinnämnd, 

tillsammans med ett motiverat yttrande beträffande förslagen till styrelsens och disciplinnämndens 

sammansättning, vilket även ska innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har 

bedrivits, i så god tid att samfundet kan presentera sådana förslag innan avdelningsårsmötena 

genomförs, dvs. normalt senast den 31 januari varje år. 

5.10 När valberedningen tillhandahållit sina förslag ska generalsekreteraren tillse att dessa tillsammans 

med valberedningens yttrande offentliggörs på samfundets hemsida.  

5.11 Generalsekreteraren ska då även tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade 

för val eller omval till styrelsen och disciplinnämnden offentliggörs på samfundets hemsida: 

o födelseår, år för inträde i samfundet, uppgift om vilken advokatbyrå vederbörande är verksam vid 

samt huvudsaklig yrkesmässig inriktning; 

o tidigare eller nuvarande uppdrag i samfundet och andra väsentliga uppdrag; 

o vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen eller disciplinnämnden. 
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6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete 

6.1 Vid fullmäktigemöte ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, 

närvara. 

6.2 Valberedningen ska vid fullmäktigemötet lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och 

motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som 5.1 sägs om styrelsens och 

disciplinnämndens sammansättning.  

7. Arvoden och kostnader 

7.1 Samfundet ska inte betala arvode till valberedningens ledamöter. 

7.2 Samfundet ska bära alla skäliga kostnader avseende resa, logi m.m. förknippade med valberedningens 

arbete.  

8. Sekretess 

8.1 Ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han eller hon har erfarit under sitt 

uppdrag som ledamot av valberedningen avseende namnförslag, bedömningar och interna 

diskussioner. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter 

det att uppdraget har upphört. Ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som 

denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är 

åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska ledamot av valberedningen till 

valberedningens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin 

egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior 

av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska 

aspekter. Alternativt kan valberedningens ordförande ge instruktioner hur detta material ska förstöras. 

8.2 Valberedningen får till sammanträde kalla andra än ledamöter i informations- och samrådssyfte. 

Annan än ledamot av valberedningen äger inte dock rätt att närvara vid valberedningens interna 

överläggningar inför beslut. 

9. Omprövning av instruktion 
Valberedningen ska årligen överväga om det finns anledning att föreslå ordinarie fullmäktigmöte 

ändringar i Instruktionen för valberedningen. 

 

* * * * * * 
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Bilaga 4  Exempel på årlig utvärdering av styrelsens arbete 

Styrelseutvärdering  

Fråga 1 

Styrelsen har en god bild av Advokatsamfundets ändamål och uppgifter. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  

 

Fråga 2 

Styrelsen arbetar systematiskt med Advokatsamfundets strategier och mål. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 3 

Styrelsen arbetar systematiskt med Advokatsamfundets utåtriktade verksamhet och profil. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  
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Fråga 4 

Styrelsen arbetar systematiskt med system för uppföljning och kontroll av Advokatsamfundets verksamhet. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  

 

Fråga 5 

Styrelsen arbetar systematiskt med omvärldsbevakning. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 6 

Jag har möjlighet att framföra mina synpunkter under styrelsemöten. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  
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Fråga 7 

Inför uppdraget som styrelseledamot fick jag tillräcklig information om vad uppdraget innebär  

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 8 

Styrelsen har rätt kompetens och erfarenhet för att utföra sitt arbete. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 9 

Styrelsemöten är väl förberedda. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  
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Fråga 10 

Tillräckligt underlag görs tillgängligt i god tid före styrelsemöten. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 11 

Styrelsen har tillräckligt med stöd från kansliet i sitt arbete. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 12 

Ledamöterna kommer väl förberedda till styrelsemöten. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  
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Fråga 13 

Styrelsearbetet fungerar väl. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 14 

Styrelsen består av ett lämpligt antal ledamöter. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 15 

Advokatsamfundet håller tillräckligt antal styrelsemöten varje år. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  
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Fråga 16 

Fördelningen mellan nätmöten och fysiska möten fungerar väl. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  

 

Fråga 17 

Ordföranden leder styrelsemötena väl. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  

 

Fråga 18 

Styrelsen har förmåga att fatta riktiga beslut. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  
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Fråga 19 

Fattade beslut genomförs väl av generalsekreteraren. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 20 

Fattade beslut följs upp av styrelsen. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  

 

Fråga 21 

Samarbetet mellan styrelsen och generalsekreteraren fungerar bra. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  
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Fråga 22 

Representanter för Advokatsamfundets kansli deltar tillräckligt vid styrelsemöten. 

☐ (1) Deltagandet är för omfattande 

☐ (2) 

☐ (3) Deltagandet är lagom 

☐ (4) 

☐ (5) Deltagandet är inte tillräckligt omfattande 

Kommentar:  

 

Fråga 23 

Alla styrelseledamöterna deltar aktivt vid styrelsemöten. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  

 

Fråga 24 

Informationen mellan styrelsemötena är tillräcklig. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  
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Fråga 25 

Styrelseledamöterna visar respekt för varandra och varandras åsikter. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  

 

Fråga 26 

Styrelseordföranden visar respekt för ledamöternas åsikter. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  

 

Fråga 27 

Generalsekreteraren visar respekt för ledamöternas åsikter. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  
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Fråga 28 

Frågor som styrelsen bör ägna mer tid åt. 

 

 

Fråga 29 

Frågor som styrelsen bör ägna mindre tid åt. 

 

 

Fråga 30 

Övriga kommentarer till utvärderingen av styrelsearbetet. 

 

] 
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Bilaga 5 Exempel på årlig utvärdering av disciplinnämndens arbete 

Utvärdering av disciplinnämnden 

Fråga 1 

Disciplinnämnden har en god bild av sina uppgifter enligt lag och samfundets stadgar. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  

 

Fråga 2 

Disciplinnämnden arbetar löpande med frågor kring publicering av nämndens beslut. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 3 

Jag har möjlighet att framföra mina synpunkter under sammanträdena.  

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  
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Fråga 4 

Inför uppdraget som ledamot i disciplinnämnden fick jag tillräcklig information om vad uppdraget innebär.  

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 5 

Disciplinnämnden har rätt kompetens och erfarenhet för att utföra sitt arbete. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 6 

Sammanträdena är väl förberedda. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  
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Fråga 7 

Tillräckligt underlag görs tillgängligt i god tid före sammanträdena.  

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 8 

Disciplinnämnden har tillräckligt med stöd från kansliet i sitt arbete. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 9 

Ledamöterna kommer väl förberedda till sammanträdena.  

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  
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Fråga 10 

Arbetet i disciplinnämnden fungerar väl. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 11 

Disciplinnämnden består av ett lämpligt antal ledamöter. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 12 

Disciplinnämnden håller tillräckligt antal sammanträden varje år. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  
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Fråga 13 

Ordföranden leder sammanträdena väl. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  

 

Fråga 14 

Fattade beslut genomförs väl av generalsekreteraren och kansliet. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt  

Kommentar:  

 

Fråga 15 

Samarbetet mellan disciplinnämnden och generalsekreteraren/kansliet fungerar bra. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  
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Fråga 16 

Alla ledamöterna i disciplinnämnden deltar aktivt vid sammanträdena.  

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  

 

Fråga 17 

Informationen mellan sammanträdena är tillräcklig. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  
 

 

Fråga 18 

Ledamöterna i disciplinnämnden visar respekt för varandra och varandras åsikter. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  
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Fråga 19 

Ordföranden i disciplinnämnden visar respekt för ledamöternas åsikter. 

☐ (1) Instämmer inte alls 

☐ (2) 

☐ (3) 

☐ (4) 

☐ (5) Instämmer helt 

Kommentar:  
 

 

Fråga 20 

Frågor som disciplinnämnden bör ägna mer tid åt. 

 

 

Fråga 21 

Frågor som disciplinnämnden bör ägna mindre tid åt. 
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Fråga 22 

Övriga kommentarer till utvärderingen av arbetet i disciplinnämnden.  

 

 

 


