
 
 
 
 
 

Motion till WRAS förbundsstämma 2014 

 

Skiljeklausul  

 

Yrkande 

 

WRSB yrkar att WRAS på förbundsstämman 2014 tar ett beslut om att ta bort 

skiljeklausulerna i stadgarna och istället införa tvist i allmän domstol. WRSB yrkar även att 

en extrastämma utlyses efter sex månader för att fastställa beslutet. 

 

 Paragrafen kan förslagsvis lyda: 

”Talan i tvist där part är enskild medlem, förening, distrikt eller förbundet väcks i allmän 

domstol där föreningen har sitt säte. Står tvist mellan enskild medlem och distrikt, eller 

distrikt och förbund, väcks talan i allmän domstol där ordföranden i distriktet har sin hemvist. 

I tvist mellan enskild medlem och förbundet väcks talan i allmän domstol där den enskilde 

medlemmen har sin hemvist.” 

 

Grunder 

Skiljeförfarandet i Sverige handlar vanligtvis om kommersiella tvister i affärslivet . Parter är 

mestadels större företag, ofta internationella, utan samma behov av skydd från rättsordningen 

som den enskilda individen. De vanligaste tvister som avgörs genom skiljeförfarande är 

förmögenhetsrättsliga, ofta om relativt stora belopp. Idag används skiljeförfarandet mest vid 

internationella företagstvister, tvister om stora belopp samt vid tvister rörande byggnads- och 

anläggningsentreprenader.  Det är därmed orimligt att ett så litet förbund som WRAS ska ha 

en skiljeklausul, då de tvister som eventuellt skulle tas upp utan tvekan är ärenden som bättre 

handläggs i allmän domstol. Enskilda medlemmar och föreningar har med största sannolikhet 

inte heller råd att driva tvisten, då en tvist i skiljedomstol oftast blir mycket dyr. WRAS har 

inte heller något upprättat skiljeavtal där enskilda medlemmar kan gå in och läsa om hur 



 
 
 
 
 

skiljenämnden ska hantera tvisten. Lagen om skiljeförfarande är tänkt att enbart täcka upp de 

bitar som skiljeavtalet inte tar upp, det är inte meningen att lagen ska reglera hela processen.   

 

Omständigheter 

 

Det brukar framhållas att skiljeförfarandet väljs av olika effektivitetsskäl som snabbhet och 

flexibilitet, samt att skiljeförfarandet tjänar den som vill ha snabba avgöranden i hemlighet, 

anpassat efter det moderna affärslivets behov.  

Då det för WRAS del inte är reglerat i ett skiljeavtal säger lagen om skiljeförfarande att 

parterna får utse varsin opartisk skiljeman. De två skiljemännen utser sedan gemensamt en 

tredje skiljeman, som blir skiljemännens ordförande. En skiljeman ska på yrkande från part 

skiljas från sitt uppdrag om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för 

skiljemannens opartiskhet. Dessa bör för rättssäkerhetens skull vara erfarna jurister, även om 

det inte finns någon tvingande lagstiftning om detta. För det fall skiljemännen inte har 

tillräckliga kunskaper inom tvisteområdet har skiljemännen rätt att plocka in sakkunniga. 

Sakkunniga betalas av parterna, som i förväg solidariskt har betalat in en säkerhet. För det fall 

säkerheten tar slut måste nya pengar betalas in, skiljemännen har annars rätt att omedelbart 

avbryta sitt uppdrag. Parterna ska efter slutlig skiljedom solidariskt betala ersättning till 

skiljemännen, samt ränta. En skiljedom går mycket sällan att överklaga.  

 

Jag yrkar på att denna motion vid bifall vid WRSBs årsstämma läggs som motion till Distrikt 

Västs årsstämma för att vid bifall skickas vidare till förbundsstämman senast fyra veckor 

innan förbundsstämman, plus några extra dagar för postgång. Jag yrkar även att man skickar 

den via e-post, för det fall det uppstår problem med postgången. 

 

 

Celina Fernandez 

WRSB 


