Johan Sigeman är delägare i
Advokatbyrån Sigeman & Co AB sedan
1991. Han har inriktning på allmän
affärsjuridik med särskild tyngdpunkt på
arbetsrätt och tvistelösning. Han har
mångårig erfarenhet av rådgivning och
tvister med särskild inriktning på
arbetsrätt, huvudsakligen ur arbetsgivarens
perspektiv.
Johan har uppdrag som ordförande
och/eller sekreterare vid årsstämmor i
börsnoterade bolag. Johan har även
skiljemannauppdrag sedan mitten av 1990talet och är Ordförande i Arbetsrättsliga
föreningen i Södra Sverige samt
styrelseledamot i Stiftelsen Svenska
Institutet för Medling (SIM). Tidigare har
han haft posten som ordförande i styrelsen
för Skiljedomsföreningen i Södra Sverige.
Sedan 2010 har han från tid till annan varit
förordnad som adjungerad ledamot i
Hovrätten över Skåne och Blekinge i mål
om klander av skiljedom. Johan Sigeman
är sedan 2010 CEDR Accredited Mediator
och undervisar regelbundet vid Lunds
Universitet.

Cecilia Eneheim Iveberg har arbetat med
tvistelösning i mer än 20 år. Hon inledde
karriären på tingsrätt och hovrätt, där hon
arbetade som domare i drygt fem år. Efter
att ha lämnat domarbanan fortsatte hon att
arbeta med tvistelösning, men då som
processadvokat. De senaste tio åren har
hon arbetat på MAQS Advokatbyrå i
Malmö, där hon varit partner och ansvarig
för byråns tvistelösningsgrupp. Sedan år
2015 driver hon egen advokatbyrå,
som uteslutande arbetar med tvistelösning.
Cecilia biträder klienter med processer i
framför allt allmän domstol och i
nationella och internationella
skiljeförfaranden. Hon arbetar även som
skiljeman, såväl som ordförande i
skiljenämnd som ensam och partsutsedd
skiljeman. Under åren 2013-2014
genomgick hon Swedish Arbitration
Associations (SAA) och
Skiljedomsinstitutets vid Stockholms
Handelskammare (SCC)
skiljemannautbildning.
De tvister som Cecilia arbetar med gäller
framför allt kommersiella avtal, liksom
skadestånds- och försäkringsrättsliga
frågor. Hon rådger på löpande basis bl.a.
flera försäkringsbolag i ansvarsfrågor och
biträder dem och deras försäkringstagare i
tvister.

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljedomsinstitut
Skeppsbron 2, 211 20 Malmö
040-690 24 00

www.handelskammaren.com/juridik/skiljedom/

Cecilia är styrelseledamot i
Skiljedomsföreningen i Södra Sverige, och
har tidigare varit styrelseledamot (en
förening för yngre jurister i Södra Sverige
som engagerar sig i tvistelösning). Hon är
vidare ledamot i skiljerådet för Sydsvenska
Industri- och Handelskammaren. Hon är
medlem i SAA och i SWAN (Swedish
Women in Arbitration Network), liksom i
Försäkringsjuridiska föreningen.
Lina Bergqvist is specialized in dispute
resolution and a key member of the Vinge
Skåne litigation team. She has an extensive
experience acting as councel in arbitration
proceedings in Sweden and abroad both
institutional (SCC and ICC) and ad hoc –
as well as before the Swedish courts.

Bengt Olsson är lagman vid Hässleholms
tingsrätt. Han var sekreterare i
Skiljedomsutredningen, vars lagförslag nu
är lagen om skiljeförfarande.
Bengt har undervisat om skiljeförfarande
vid Lunds Universitet och vid
Handelshögskolan i Göteborg. Han har
också skrivit flera böcker om
skiljeförfarande. Han har sedan 1990-talet
haft uppdrag som ordförande i
skiljenämnder eller som ensam skiljeman.
Bengt är styrelseledamot i
Skiljedomsföreningen i Södra Sverige. Han
är ordförande i Stiftelsen Lunds
Domarakademi.

Helena Strömbeck Karlsson är född i
Malmö 1975 och tog en Jur kand examen
vid Lunds Universitet 1999. Hon är
verksam som advokat i egen verksamhet
sedan 2018. Mellan 2010 och 2018 var
Helena chefsjurist på ONE Nordic . Helena
var dessförinnan verksam som advokat vid
Advokatfirman Lindahl i Malmö mellan
2003-2010.
Helena är specialiserad inom framförallt
entreprenadrätt samt fastighetsrätt och
bolagsrätt. Helena har agerat ombud i
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processer i allmän domstol och
skiljeförfaranden framförallt relaterat till
entreprenadrätt. Hon har även varit
verksam vid Setterwalls Advokatbyrå,
samt gjort tingstjänstgöring vid Malmö
tingsrätt.

Magnus Bernro är advokat och partner i
Advokatfirman LA PARTNERS, med
huvudinriktning på tvistelösning och
företagsförvärv. Magnus har stor
erfarenhet av såväl processer i allmän
domstol som skiljeförfaranden. Han har
agerat som ombud i svenska och
internationella skiljeförfaranden under
ICC-, SCC-, Danish Arbitration Instituteregler samt ad-hoc-förfaranden. Han utses
regelbundet som skiljeman, såväl
partsutsedd som ordförande utsedd såväl
av Stockholm Handelskammares
Skiljedomsinstituts (SCC) som i ad hocförfaranden.

Sverige och från 2014 medlem i SCC:s
regelrevideringskommitté.

Nicklas Söderberg är chefsrådman vid
Helsingborgs tingsrätt och har tidigare
arbetat bl.a. som administrativ direktör i
Hovrätten över Skåne och Blekinge och på
affärsjuridisk advokatbyrå. Utöver det
egentliga dömandet i domstolar och
skiljenämnder har han under de senaste tio
åren medlat i hundratals affärsjuridiska
tvister. En särskild tyngdpunkt ligger på
entreprenadrätt och arbetsrätt.
Nicklas är styrelseledamot i SYF, en
förening för yngre jurister i Södra Sverige
som engagerar sig i tvistelösning och är en
av grundarna av den svenska sektionen av
GEMME, en europeisk organisation för
domare som är aktiva inom medling.

Under åren 2010-2011 genomgick Magnus
Swedish Arbitration Associations (SAA)
och SCC:s välrenommerade
utbildningsprogram för skiljemän. Han är
ordförande i Skiljedomsföreningen i Södra
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Diana Melander arbetar som bolagsjurist
sedan 2006. Hon har arbetat för
börsnoterade bolag som Eniro och för
privatägda bolag som BRIO. Innan hon
började arbeta som bolagsjurist var Diana
verksam vid advokatbyrån Nordia i
Stockholm och dess för innan gjorde hon
sin tingstjänstgöring vid Södra Roslags
Tingsrätt (numera Attunda Tingsrätt).
Diana har arbetat brett inom juridiken med
viss tyngdpunkt inom kommersiell
avtalsrätt, bolagsrätt och immaterialrätt.
Hon har varit styrelsens sekreterare och
drivit strategiska projekt.
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