YAS

Skiljeförfarandedagen 2021

Young Arbitrators Sweden (YAS) är en
förening för jurister under 45 år som
arbetar med skiljeförfaranden.
YAS startades år 2003 med syfte att
främja kunskapen om, och intresset
för, svensk och internationell skiljedomsrätt hos yngre jurister. YAS har
idag 400 medlemmar både i Sverige
och i andra länder.

Skiljeförfarandedagen 2021
YAS arrangerar Skiljeförfarandedagen för trettonde
gången. Eventet är populärt och brukar snabbt bli fulltecknat så skynda att anmäla dig för att säkra en plats!
Datum: Torsdagen den 9 december 2021

Tid: 08:45 – 17:00 med efterföljande drink och middag

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21 i Stockholm
Skiljeförfarandedagen 2021 kommer i sedvanlig ordning att behandla en mängd

intressanta och högaktuella ämnen inom skiljeförfarandeområdet. Våra föreläsare och
paneldeltagare har stor bredd och erfarenhet, och kommer bland annat att diskutera
ständigt aktuella frågor såsom förhörsteknik och hur man arbetar med experter och
expertutlåtanden. Dessutom kommer vi att få veta hur man blir skiljedomare samt
höra mer om ny praxis och trender inom skiljeförfaranden.

Syftet med dagen är att genom intressanta anföranden, utbyten av erfarenheter och

livlig debatt tillsammans förkovra oss, låta oss inspireras och följa den fortsatta utveck-

lingen inom några ständigt aktuella områden med anknytning till skiljeförfarandevärlden.
Efter dagens slut följer drink och middag.

Avgift och anmälan
Det krävs medlemskap i YAS för att delta. Tack vare bidrag från Skiljeförfarandedagens sponsorer är avgiften för dagen endast 800 kr. Anmälan sker senast den
1 december 2021 genom att klicka här. Betalning med kort sker i samband med
anmälan. Antalet platser är begränsade.

Anmälan är bindande. Får du förhinder är det möjligt att skicka en kollega i ditt ställe.

Varmt välkommen!

Program
08:45–09:15

Registrering och kaffe

09:15–09:30
		

Välkomstanförande
Edward Jansson Stiernblad, Vinge

09:30–10:00
Lärdomar efter covid-19 – framtiden för digitala förhandlingar m.m.
		Emilia Lundberg, Lundberg & Gleiss och Sara Johnsson, Mannheimer Swartling
10:00–10:30
Ny praxis
		Annika Pynnä, Roschier och Martin Ågren, Åstenius Ågren
10:30–11:00

Fika

11:00–11:30
Splitting the baby – metod eller myt i internationella skiljeförfaranden?
		Katarina Mild, Kastell och Olof Larsberger, Kastell
11:30–12:15
Paneldiskussion: Förhörsteknik, do’s and don’ts
		
Panel: Emmelie Tedfeldt, Setterwalls, Filippa Exelin, White & Case,
		Daniel McKiernan, Vinge, Petra Gustafsson, Lindahl
		Moderator: Madeleine Thörn, Norburg & Scherp
12:15–13:30

Lunch

13:30–14:00
Trender inom skiljeförfaranden
		Martin Rifall, Hannes Snellman och Eric Johnson, Cederquist
14:00–14:45
Paneldiskussion: Arbetet med experter och expertutlåtanden
		Panel: Anna Sundquist, Wallin & Partners, Björn Rundblom Andersson,
		Westerberg & Partners, Erik Forsin, Baker McKenzie, Maria Sundqvist,
		Wallin & Partners
		
Moderator: Jacob Frank, White & Case
14:45–15:15

Fika

15:15–15:30
SCC Express
		Christoffer Coello Hedberg, SCC
15:30–16:00
Green Arbitration
		Anja Ipp, Climate Change Counsel
16:00–16:45
Paneldiskussion: Hur blir man skiljedomare?
		
Panel: Philippe Benalal, Fylgia, David Ackebo, Lindahl, Shirin Saif, Roschier,
		Christel Rockström, Wistrand
		Moderator: Tora Larusdottir, Cederquist
16:45–17:00
Avslutning
		Edward Jansson Stiernblad, Vinge
17:00–18:00

Drink

18:00–20:00

Middag

Skiljeförfarandedagen
2021 sponsras av

