
Tillledamöter i Advokatsamfundet, 

Förslag till ny ordförande i Advokatsamfundet m.m. 

Advokatsamfundet och advokaterna som yrkeskår står inför ett antal utmaningar som beror på 
allt från ett ökat tryck från myndigheter och lagstiftare till digitalisering och ökad konkurrens. 
Samtidigt som det har tagits många goda initiativ återstår andra frågor som kommer att kräva ett 
långsiktigt och målmedvetet strategiarbete. Vi har alla varit styrelseledamöter i 
Advokatsamfundets huvudstyrelse och känner ett starkt engagemang för samfundsfrågor. Det 
har under de senaste åren pågått ett kontinuerligt arbete med att modernisera styrelsearbetet bl.a. 
genom att i ökad utsträckning effektivisera hanteringen av rutinartade ärenden och väl förbereda 
ärenden av mer komplicerat slag- möjliggjort av ett kansli med allt mer kvalificerad personal
samt sätta större fokus på arbete med principiellt viktiga, strategiska frågor och 
organisationsstyrning (däribland riktlinjer och ansvarsfördelning). En annan mycket viktig och 
grannlaga uppgift för styrelsen kommer inom en överskådlig framtid att vara att förbereda och 
planera för succession på posten som generalsekreterare i Advokatsamfundet. 

Mot bakgrund av ovanstående vore enligt vår uppfattning, till skillnad från valberedningens 
förslag, den nuvarande vice ordförande i Advokatsamfundets styrelse, Christer Danielsson, det 
lämpligaste förslaget till ny styrelseordförande. Christer Danielsson är för närvarande delägare 
vid Danielsson & Nyberg och har tidigare varit verksam som delägare vid 
Gernandt & Danielsson m. fl. advokatbyråer. Han har arbetat snart två år som vice ordförande 
och har, såvitt vi förstår, fullföljt sitt åtagande med stort engagemang och på ett bra sätt. 
Christer Danielsson stod till förfogande för att föreslås som ordförande. Att han skulle föreslås 
antar vi också var avsikten när han först valdes in som vice ordförande. 

Eva-Maj Miihlenbock, som är ledamot i huvudstyrelsen, delägare vid Advokatfirman Lindahl 
samt tidigare ledamot i Disciplinnämnden, har lång och aktuell erfarenhet av styrelsearbetet. 
Hon är enligt vår mening en mycket lämplig kandidat som skulle fungera utmärkt som vice 
ordförande tillsammans med Christer Danielsson. Eva-Maj Millilenbock stod till förfogande för 
att föreslås som vice ordförande. 

I likhet med vad som följer av valberedningens förslag, beaktas även genom vårt förslag om 
Christer Danielsson och Eva-Maj Miihlenbock, strävan efter en jämnare fördelning mellan 
kvinnor och män i huvudstyrelsen. Förslaget borgar också för kontinuitet på de viktiga posterna 
som ordförande och vice ordförande - det är såvitt vi känner till, inte så att båda dessa poster 
tidigare samtidigt blivit föremål för nyval. Kontinuiteten är viktig bl. a. eftersom ordförande och 
vice ordförande, tillsammans med generalsekreteraren, utgör presidiet som förbereder 
huvudstyreisens arbete och beslut. 
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