
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

vid ordinarie möte med Sveriges advokatsamfunds fullmäktige på Näringslivets hus, 

Storgatan 19, Stockholm, torsdagen den 13 juni 2019 kl. 14.00. 

 

 

1. Mötets öppnande. 

 

2. Upprop av närvarande fullmäktige. 

 

3. Val av ordförande vid mötet. 

 

4. Val av två justeringsmän. 

 

5. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse. 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

8. Styrelsens för Understödsfonden förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse.  

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för Understödsfondens styrelse. 

 

10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för tiden den 1 juli 2019 – 30 juni 

2021. 

 

11. Val av nio ledamöter i styrelsen dels för tiden den 1 juli 2019 – 30 juni 2021 (åtta 

ledamöter), dels för tiden den 1 juli 2019 – 30 juni 2020 (en ledamot). 

 

12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för tiden den 1 juli 2019 – 30 juni 

2020. 

 

13. Bestämmande av årsavgift till Advokatsamfundet för år 2019. Styrelsen föreslår en 

höjning av årsavgiften med 300 kronor till 5 700 kronor. Den reducerade årsavgiften 

enligt 31 § 1 mom. tredje stycket samfundets stadgar föreslås höjas från 540 kronor 

till 570 kronor. 

 

14. Bestämmande av serviceersättning till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag för år 

2019. Bolagets styrelse föreslår att serviceersättningen ska påföras advokatrörelse 

avseende alla däri verksamma jurister med lika belopp för envar av dem. Styrelsen 

föreslår att serviceersättningen ska sänkas med 500 kronor till 6 300 kronor jämte 

mervärdesskatt enligt lag. 

 

15. Fråga om årsavgift till Understödsfonden för år 2019. Styrelsen föreslår att ingen 

avgift ska uttagas. 



16. Tillsättande av valberedning för att förbereda val vid fullmäktigemöte år 2021. 

Styrelsen föreslår, att i valberedningen ska ingå en ledamot från varje avdelning 

utsedd av avdelningsmöte i samband med val av fullmäktige, att Stockholms-

avdelningens representant i valberedningen ska vara sammankallande samt att 

valberedningen inom sig skall utse ordförande. 

 

17. Mötets avslutande. 


