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Göteborg den 6 april 2022 

 

Sjörättsvänner, 
 

Som ni säkert har sett i kalenderbokningen jag skickade ut, planerar vi för att hålla vårens års-

möte IRL i Göteborg den 19 maj 2022. Så festligt det ska bli att äntligen få ses! Styrelsen pla-

nerar för ett intressant program men kanske framförallt för ett trevligt samkväm. 

Styrelsens arbete tuffar på i oförändrad takt och vi hoppas att vi får chansen att berätta lite 

mer om de pågående projekten på vårmötet. Ett av våra projekt är, som jag nämnde i det förra 

medlemsbrevet, en Vänbok till Sjörättsföreningen och jag har nu glädjen att få förmedla föl-

jande inbjudan: 

Inbjudan att medverka i publikation på sjö- och transporträttens område 

En av Svenska Sjörättsföreningens huvuduppgifter är enligt stadgarna att ge ut 

böcker, skriftserier och andra publikationer. Som meddelats tidigare planerar 

föreningen att ge ut en Vänbok till Sjörättsföreningen med sjö- och transport-

rättsliga artiklar författade av medlemmar och andra som på något sätt har en 

relation till föreningen. Hittills har ett tiotal medlemmar anmält intresse för med-

verkan. 

Tanken är att boken ska ges ut under första halvåret 2023 och presenteras i sam-

band med ett seminarium. Deadline är därför satt till 1 januari 2023.  

Riktvärde för omfattning på bidragen är 3.000-15.000 ord. Artiklarna ska be-

handla sjö- eller annan transporträtt, ha relevans för den nordiska sjö- och trans-

porträtten och vara författade på ett nordiskt språk eller engelska. 

Vänligen kontakta bokens redaktörer vid intresse av att medverka samt för mer 

information om utgivning senast den 20 maj 2022. De nås enligt följande:  

Anders Leissner anders.leissner@vinge.se, 0721 79 15 20                              
Mattias Widlund mattias.widlund@skarplaw.se, 0735 10 44 62 

 

Vi hoppas såklart att många av våra medlemmar ska känna sig kallade. Kanske är detta tillfället 

att äntligen få skrivit den där artikeln du funderat på så länge! 
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I övrigt vill jag ta chansen att flagga lite för några kommande event: 

 

o AIJA Transport, Göteborg den 18-21 maj 

o IBA Maritime & Transport Law, Singapore 6-8 juni 

o Nordiskt Sjörättsseminarium, Reykjavik den 5-7 september 

o CMI 125-årsjubileeum, Antwerpen den 19-21 oktober  

o Norwegian Maritime Law Day, Oslo den 16 november 

 

Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att delta på CMIs konferens i oktober, sär-

skilt som avståndet är kort och jubileet speciellt! Men framförallt hoppas jag att vi ses den 

19 maj i Göteborg! 

 

 

 
Paula Bäckdén 
Ordförande 


