


















 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 
Styrelsen får härmed lämna sin redovisning för räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31  

Allmänt om verksamheten  

Sveriges Bolagsjurister, som bildades 1954, är en ideell förening vars främsta syfte är att utgöra ett 
nätverk för svenska bolagsjurister. Genom att på olika sätt skapa en mötesplats för bolagsjurister vill 
föreningen medverka till utbyte av professionella erfarenheter och diskussioner om gemensamma frågor i 
branschen. Förutom syftet att utgöra ett nätverk för svenska bolagsjurister har Sveriges Bolagsjurister de 
senaste åren fokuserat på att erbjuda mervärde för dess medlemmar i form av seminarieserier, 
lönestatistik, mentorskapsprogram etc.  

Medlemmar  

Föreningen hade 1 januari 2021 1 263 medlemmar. 

Föreningsmöten 2021  

Vårmöte 

Föreningens vårmöte var ursprungligen planerat till den 18 maj 2021 och skulle hållas på Operaterassen i 
Stockholm. Med anledningen av Covid-19 pandemin beslutade styrelsen att ställa in det planerade 
vårmötet.  

Föreningsstämma  

Föreningsstämman, som enligt stadgarna ska hållas senast i juni varje år, hölls den 21 maj via webblänk.  

Stämman öppnades av föreningens styrelseordförande Caroline Falconer, varefter följde ordinarie 
föreningsstämma med stadgeenliga punkter. Caroline Falconer, David Holmström, Johan Fagerlund 
Sjöberg, Lisa Lönnqvist, Eric Lennerth, Fredrik Olsson samt Åsa Henriksson valdes som styrelseledamöter. 
Jacob Westin avgick som styrelseledamot. 

Den nya styrelsen konstituerades vid nästkommande styrelsemöte som hölls den 2 juni. Caroline Falconer 
valdes åter som styrelseordförande.  

En extrainsatt föreningsstämma hölls den 17 november via webblänk. Under stämman valdes en ny 
styrelseledamot, Ann Norgren. Stämman antog även nya etiska regler för föreningen. 

Höstmöte 

Föreningens höstmöte genomfördes den 17 november 2021 på van der Nootska palatset i Stockholm. 
Under det festliga höstmötet skedde prisutdelning för Årets Bolagsjurist 2020 och 2021, Årets Deal 2020, 
Årets Uppdrag 2021, Årets Rising Star 2020 samt Årets Stjärnskott 2021. 

  



 

 

Aktiviteter  

Utveckling av föreningens verksamhet  

Föreningen har under 2021 tagit fram samt antagit nya etiska regler och lanserat en ny hemsida. 
Föreningen har även startat en ny verksamhetsgren innefattande nätverksgrupper för medlemmarna. Vid 
årsskiftet hade två av nätverken startat upp sin verksamhet. 

Årets Bolagsjurist, Årets Uppdrag och Årets Stjärnskott 2021 

För nionde året i rad delade Sveriges Bolagsjurister tillsammans med Advokatfirman Vinge och 
Affärsvärlden ut priserna Årets Bolagsjurist, Årets Uppdrag och Årets Stjärnskott. Nytt för 2021 är 
ändringen av Årets Deal till Årets Uppdrag samt av Årets Rising star till Årets Stjärnskott. Syftet med 
priserna är att lyfta bolagsjuristens roll och uppmärksamma bolagsjuristens insats i affärsverksamheten. 
Vinnare av utmärkelsen Årets Bolagsjurist 2021 blev Anne Gynnerstedt på Vattenfall, utmärkelsen Årets 
Uppdrag fick Maria Björkholm på Nynas och utmärkelsen Årets Stjärnskott fick Zuzan Ismail på Volvo 
Group Trucks.  

Utbildningsprogrammet 2021 

Under 2021 har Sveriges Bolagsjurister bedrivit ett utbildningsprogram med seminarier och webinarier i 
samarbete med Delphi, Schjødt, Next, Setterwalls, Unum Tax, Baker McKenzie, AG Advokat, Morris, Agnes 
Advokater (fd. Agnes Advokatbyrå), Bird & Bird, Groth, Hannes Snellman, Kastell, MarLaw, Wallin & 
Partners, Westerberg & Partners och Vinge.  

Majoriteten av utbildningarna genomfördes som webinarier på grund av det rådande läget med Covid-19 
pandemin. Under oktober samt november genomfördes ett fåtal utbildningar i fysisk form. Ett 
utbildningstillfälle ställdes in under året. Sammanlagt genomfördes 82 utbildningar.  

Mentorskapsprogrammet 2021 

Sveriges Bolagsjuristers mentorskapsprogram 2021 hade 17 deltagare fördelade på 10 adept/mentorpar. 
Programmet inleddes i februari med en digital kickoff då deltagarna inspirerades av en föreläsning om 
mentorskap som hölls av Josefine Arénius. En avslutning för programmet genomfördes på Fotografiska 
museet i Stockholm i december. Under året har Annie Carlefred och Anna Unger Berglund agerat som 
koordinatorer. Styrelsen har under året beslutat att ansvaret för mentorskapsprogrammet ska flyttas till 
styrelsen fr.o.m. 2022 års mentorskapsprogram. 

Övriga aktiviteter under 2021 

Föreningen har under 2021 erbjudit särskilt framtagna kurser till föreningens medlemmar.  Michaël 
Berglund AB har arrangerat en kurs för styrelsesekreterare med ett tillfälle i april samt ett tillfälle i 
oktober. Glowmind har hållit tre webinarier om legal operations. Vidare har föreningen samarbetat med 
Catalyst AB genom arrangerande av kursen ”Ledarskap för bolagsjurister”.   

Sveriges Bolagsjuristers medlemmar hade möjlighet att till ett rabatterat pris delta i branscheventet 
Nordic Legal Tech Day, som arrangerades av LegalWorks. 

BG Institute erbjöd tillgång till kursen ”Europeisk & Nordisk Aktiebolagsrätt” till rabatterat pris för 
Sveriges Bolagsjuristers medlemmar. Även Lexnova erbjöd en gratis provperiod för sina nyhetstjänster 
och Lexology tillhandahöll en kostnadsfri prenumeration av sitt nyhetsbrev.  

Samarbeten m.m. 

Sveriges Bolagsjurister är medlem i The European Company Lawyers Association (ECLA) som bildades 
1983. ECLA är en icke-vinstdrivande förening med säte i Belgien. ECLA representerar idag 22 



 

 

medlemsorganisationer vars medlemmar uppgår till 68 000 bolagsjurister. En styrelseledamot har under 
2021 deltagit i två ECLA möten som har hållits digitalt. De webinarier, seminarier och kurser som ECLA 
erbjuder sina medlemsorganisationer har under året marknadsförts till Sveriges Bolagsjuristers 
medlemmar och styrelsen har informerats om att ett stort antal svenska bolagsjurister brukar delta i 
ECLA:s öppna sammankomster.  

Sveriges Bolagsjuristers samarbete med HR Commitment avseende lönestatistik för bolagsjurister har 
fortsatt även under 2021.  

I samarbete med Regi och arbetspsykologen Jens Näsström genomförde föreningen en enkätundersökning 
avseende vilka personliga egenskaper som klienter föredrar i sitt val av advokat, givet att all nödvändig 
kompetens finns på plats. Resultatet är planerat att presenteras under 2022. 

Administration och årsavgift  

Under 2021 har föreningsadministrationen skötts av Föreningshuset SEDAB AB, omfattande bl.a. hemsida, 
nyhetsbrev, medlemsregister, fakturering och bokföring.  

Årsavgiften är 400 kr sedan 2014.  

Utbildningsverksamheten finansieras av föreningens samarbetspartners.  

 








