KURSUTBUD OKT - DEC 2017
Välrenommerade experter stärker din kompetens

AFFÄRSRÄTT
INTERNATIONELL FÖRMÖGENHETSRÄTT
Kursen innebär en genomgång av det internationellt
förmögenhetsrättsliga regelverket i form av Bryssel I-förordningen om domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar.
Föreläsare: Michael Hellner.
Datum/plats: 4 oktober – Stockholm.

EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING
EU:s dataskyddsförordning är direkt tillämplig, men lämnar
relativt stort utrymme för kompletterande nationell reglering.
Kursen behandlar arbetet med att ta fram en sådan kompletterande reglering samt ger en fördjupning kring utvalda
delar av själva förordningen.
Föreläsare: Daniel Westman, Sören Öman.
Datum/plats: 5 oktober – Stockholm. Fler tillfällen på vjs.se

KVALIFICERAD AKTIEBOLAGSRÄTT
Under de senaste åren har en omfattande rättsutveckling
skett på aktiebolagsrättens område, inte minst i form av
rättspraxis från Högsta domstolen. I denna kurs får du en
genomgång av denna rättsutveckling och särskilt fokus på en
analys av nya prejudikat.
Föreläsare: Niklas Arvidsson, Johan Adestam.
Datum/plats: 11 oktober – Stockholm.

CONTRACT DRAFTING – THE KEY CLAUSES
This course will provide guidance on key clauses (and related
issues) typically found in international commercial contracts
in English.
Föreläsare: David Fletcher.
Datum/plats: 25 oktober – Stockholm.

DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Den omfattande förordningen (ca 130 ingresspunkter och 90
artiklar) påverkar förutsättningarna för i stort sett all behandling av personuppgifter. Särskilt fokus riktas mot tekniska
och organisatoriska förändringar som måste planeras
omgående.
Föreläsare: Daniel Westman, Sören Öman.
Datum/plats: 25 oktober – Stockholm. Fler tillfällen på vjs.se

LAG I INTERNATIONELLA KOMMERSIELLA
TVISTER
Du som deltagare får praktiska kunskaper kring de lagvalsfrågor som ofta uppkommer när det blir tvist kring ett
kommersiellt avtal med gränsöverskridande inslag med
anknytning till flera länder.
Föreläsare: Linn Bergman.
Datum/plats: 26 oktober – Stockholm.

MIFID II & MIFIR – NYA REGLER PÅ
VÄRDEPAPPERSMARKNADEN
Få en genomgång av de nya EU-reglerna på värdepappersmarknaden (MiFID ll och MiFIR) samt den planerade lagstiftningen i Sverige. Kursen leds av justitieråd Ann-Christine
Lindeblad och compliance officer Johan Lycke.
Föreläsare: Ann-Christine Lindeblad, Johan Lycke.
Datum/plats: 8 november – Stockholm.

ANSVARET FÖR STYRELSE, VD OCH REVISORER
I AKTIEBOLAG
Den här kursen ger dig fördjupad insikt i när styrelseledamöter, VD och revisor i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av
kapitalbrist i bolaget.
Föreläsare: Svante Johansson, Niclas Widjeskog.
Datum/plats: 21 november – Stockholm.

AVTALSTOLKNING I PRAKTIKEN
Den här kursen är inriktad på avtalstolkning med särskilt
fokus på hur metoderna för avtalstolkning kommer till uttryck i prejudikat från Högsta domstolen.
Föreläsare: Niklas Arvidsson, Johan Adestam.
Datum/plats: 5 december – Stockholm.

PROCESSRÄTT
EU-RÄTTSLIG PROCESS OCH METOD

FÖRVALTNINGSPROCESSEN – FÖRDJUPNING

En fördjupningskurs som förser dig med konkreta och
praktiska användbara kunskaper som är nödvändiga för att
handskas med de metod- och processfrågor som ofta dyker
upp i den praktiska tillämpningen.

Vill du få djupare förståelse för hur förvaltningsprocessen är
uppbyggd? Då är detta kursen för dig. Pontus Gunnarsson
och Jesper Blomberg ger dig fördjupade kunskaper i förvaltningsprocessen, hur processen är uppbyggd och hur ett
ärende på bästa sätt hanteras ur ett praktiskt perspektiv.

Föreläsare: Jörgen Hettne.
Datum/plats:12 oktober – Stockholm.

ASYLRÄTT
Få konkreta verktyg för att kvalitativt och systematiskt
kunna tillvarata dina klienters rättigheter under asylprocessen. Kursen belyser en effektiv argumentation i ljuset av
svensk och internationell praxis.
Föreläsare: Ignacio Vita, Björn Berselius.
Datum/plats: 7 november – Stockholm.

Föreläsare: Pontus Gunnarsson, Jesper Blomberg.
Datum/plats: 30 november – Stockholm.

ARBETSRÄTTSPROCESSEN
Kursen är inriktad på att tillgodose praktikers behov av
fördjupad kunskap om den arbetsrättsliga processen med
utgångspunkt i skillnaderna mellan civilprocess och den
arbetsrättsliga modellen.
Föreläsare: Erik Danhard, Tom Johansson.
Datum/plats: 7 december – Stockholm.

MILJÖRÄTT
MILJÖRÄTTSDAGEN 2017

DEN NYA VATTENRÄTTEN

Ett kunskaps- och nyhetsforum för dig som arbetar med
miljörättsliga frågeställningar. Dagen genomförs nu för 16:e
gången i ordningen och innehåller över 10 seminarier som
samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom
miljörättens område.

Kursen ger inledningsvis en introduktion till miljöbalkens
reglering av verksamheter och åtgärder som påverkar vatten,
från reglerna om miljöfarlig verksamhet, samråd enligt 12
kap. miljöbalken och förorenade områden, via den traditionella vattenrätten till vattenförvaltningens bestämmelser
om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

Föreläsare: Jan Darpö, Malin Wik, Joakim Kruse, Åsa
Marklund, Pia Pehrsson, Susanne Gerland m.fl.
Datum/plats: 18 oktober – Stockholm.

MILJÖRÄTTEN I ENTREPRENADFÖRHÅLLANDET
Samspelet mellan miljötillstånd, entreprenadkontrakt och
upphandling. Kursen behandlar de centrala reglerna inom
miljölagstiftningen i sambandet mellan byggprocessen och
miljötillståndet.
Föreläsare: Eva Westberg Persson, Pia Pehrson, Mikael
Westin och Carl Fläring.
Datum/plats: 16 november – Stockholm.

Föreläsare: Joakim Kruse.
Datum/plats: 22 november – Stockholm.

ASSOCIATIONSRÄTT
PENSIONSSTIFTELSER 2017

STIFTELSER 2017

I den här kursen får du som deltagare kunskap om arbetsgivares tryggande av pensionsåtaganden i pensionsstiftelse.
Du får även praktisk kunskap om de lagregler som gäller för
pensionsstiftelser.

Nyhetsdagen behandlar nyheter inom stiftelseområdet och
är en bra grund om man förvaltar stiftelser eller bidrar med
rådgivning till stiftelser.

Moderator: Anette Tiljander.
Datum/plats: 19 oktober – Stockholm.

Föreläsare: Kerstin Fagerberg, Brita Löfgren Lewin m.fl.
Datum/plats: 22 november – Stockholm.

ANSVARET FÖR STYRELSE, VD OCH REVISORER
I AKTIEBOLAG
Den här kursen ger dig fördjupad insikt i när styrelseledamöter, VD och revisor i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av
kapitalbrist i bolaget.
Föreläsare: Svante Johansson, Niclas Widjeskog.
Datum/plats: 21 november – Stockholm.

FAMILJERÄTT
ASYLRÄTT

FAMILJERÄTTSDAGEN 2017

Få konkreta verktyg för att kvalitativt och systematiskt kunna
tillvarata dina klienters rättigheter under asylprocessen.
Kursen belyser en effektiv argumentation i ljuset av svensk
och internationell praxis.

Varmt välkomna till ett kunskaps- och nyhetsforum för dig
som jobbar med familjerättsliga frågeställningar. Under
denna nyhetsdag kommer sex av landets ledande juridiska
experter inom familjerätt bland annat behandla EU:s bodelningsförordning, framtidsfullmakter och värdering av företag
vid bodelning.

Föreläsare: Ignacio Vita, Björn Berselius.
Datum/plats: 7 november – Stockholm.

BODELNINGSFÖRRÄTTARUPPDRAGET UR ETT
PRAKTISKT PERSPEKTIV
Kursen ger dig en genomgång av det regelsystem som är
tillämpligt vid det praktiska genomförandet av bodelningar
efter äktenskapsskillnad, uppbrutna samboförhållanden och
dödsfall. Du får även en analys av reglerna för bodelningsförrättaruppdraget (i huvudsak 17 kap. ÄktB).
Föreläsare: Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt.
Datum/plats: 14 november – Stockholm.

Föreläsare: Per Westman, Michael Hellner, Johan Schüldt,
Anders Eriksson, Anna Singer.
Datum/plats: 28 november – Stockholm.

ENTREPRENAD- OCH FASTIGHETSRÄTT
DETALJPLANER – NYTT REGELSYSTEM I
SAMSPEL MED MILJÖBALKEN

KOMMERSIELL ENTREPRENADJURIDIK 2
– FÖRDJUPNING

I den här kursen får du som deltagare med dig verktyg för
hur du kan hantera miljöfrågor i detaljplan samt för hur
strandskyddet ska hanteras vid detaljplaner och MKB. Under
kursen lyfts även frågor om exploateringsavtal.

I den här kursen får du en fördjupning i vissa frågor i byggbranschens mest frekvent förekommande standardavtal, AB
04 och ABT 06. Du får även en redovisning av rättspraxis som
knyts ihop med gruppuppgifter där deltagarna där du som
deltagare får möjlighet att utifrån verkliga fall diskutera och
analysera entreprenadjuridiska problem.

Föreläsare: Pia Pehrson.
Datum/plats: 8 november – Stockholm.

Föreläsare: Peter Degerfeldt, Lennart Åhl.
Datum/plats: 28 november – Stockholm.

BESKATTNING AV FASTIGHETER
Kursen syftar till att ge en god och i vissa delar fördjupad
genomgång av de olika skatter som finns och kan uppstå vid
olika situationer speciellt avseende en kommersiell fastighet.

FEL I FASTIGHET

Föreläsare: Jan Kleerup, Peter Nilsson.
Datum/plats: 14 november – Stockholm.

En fördjupningskurs med syfte att belysa rättsläget inklusive
de senare årens förändringar inom området. Kursen behandlar olika typer av fel och hur dessa behandlats i rättspraxis.
Dessutom sker en genomgång av i vilken mån man kan kräva
ansvar från medverkande besiktningsman eller mäklare.

BOSTADSRÄTT OCH MARKEXPLOATERING 2017

Föreläsare: Marianne Flyrin, Mats Ringqvist.
Datum/plats: 6 december – Stockholm.

Denna nyhetsdag ger dig en belysning av olika modeller för
fastighetsförvärv och vilka överväganden som är avgörande
vid exploatering av mark där en bostadsrättsförening är
tänkt som slutförvärvare av fastighet och konsumenter som
köpare av bostadsrätter.

FASTIGHETSRÄTTSDAGEN 2017

Föreläsare: Susanne Falk, Maria Wideroth.
Datum/plats: 15 november – Stockholm.

Fastighetsrättsdagen syftar till att redovisa de senaste årens
lagändringar och förslag till ändringar inom fastighetsrättens område samt belysa utvecklingen i praxis. Dessutom behandlas specifika svårtillgängliga fastighetsrättsliga frågor
och visade redovisas områden där det skett eller sker
förändringar.

MILJÖRÄTTEN I ENTREPRENADFÖRHÅLLANDET

Föreläsare: Jori Munukka.
Datum/plats: 14 december – Stockholm.

Samspelet mellan miljötillstånd, entreprenadkontrakt och
upphandling. Kursen behandlar de centrala reglerna inom
miljölagstiftningen i sambandet mellan byggprocessen och
miljötillståndet.
Föreläsare: Eva Westberg Persson, Pia Pehrson, Mikael
Westin, Carl Fläring.
Datum/plats: 16 november – Stockholm.

OFFENTLIG RÄTT
DEN NYA KOMMUNALLAGEN

FÖRVALTNINGSPROCESSEN – FÖRDJUPNING

Pontus Gunnarsson och Jesper Blomberg går igenom den
nya kommunallagen som avses träda i kraft den 1 januari
2018, särskilt ur ett praktiskt tillämparperspektiv.

Vill du få djupare förståelse för hur förvaltningsprocessen är
uppbyggd? Då är detta kursen för dig. Pontus Gunnarsson
och Jesper Blomberg ger dig fördjupade kunskaper i förvaltningsprocessen, hur processen är uppbyggd och hur ett
ärende på bästa sätt hanteras ur ett praktiskt perspektiv.

Föreläsare: Pontus Gunnarsson, Jesper Blomberg.
Datum/plats: 26 oktober – Stockholm.

Föreläsare: Pontus Gunnarsson, Jesper Blomberg.
Datum/plats: 30 november – Stockholm.

FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA PRINCIPER
Genom Sveriges medlemskap i EU och genom implementeringen av EKMR har betydelsen av allmänna förhandlingsrättsliga principer i enskilda ärendet ökat. Carl Lebeck ger
dig en praktiskt förankrad redovisning.
Föreläsare: Carl Lebeck.
Datum/plats: 23 november – Stockholm.

BANK- OCH FINANSMARKNADSRÄTT
REGELVERKET FÖR FONDER OCH
FONDFÖRVALTARE
I den här kursen ger advokat Björn Wendleby dig en genomgång av regelverket för fonder och fondförvaltare, med särskilt fokus på tillstångskrav, placeringsregler, informationskrav, marknadsföringsregler, finansinspektionens tillsyn,
sanktionsmöjligheter och mycket mer.
Föreläsare: Björn Wendleby.
Datum/plats: 10 oktober – Stockholm.

PENNINGTVÄTT
Under kursen får du som deltagare en djup inblick i de
regelverk som gäller i penningtvättsfrågor. Det nya penningtvättsdirektivet kommer att behandlas tillsammans med nya
och förändrade trender och mönster.
Föreläsare: Thomas Grahn, Jan Björkman.
Datum/plats: 14 december – Stockholm.

ÖVRIGT
FÖRÄNDRINGSLEDNING

AGILT LEDARSKAP

I den här kursen får du en genomgång av teorier, modeller
och verktyg inom området förändringsledning. Du får själv
arbeta med en förändringsutmaning du har med dig och
konkret koppla verklighet till verktyg och modeller.

I den här kursen får du kunskap i organisatorisk agilitet och
även verktyg för hur du praktiserar agilt ledarskap. Kursen
är framtagen tillsammans med författaren Eva Norrman
Brandt och Sanoma Utbildning

Föreläsare: Eva Norrman Brandt.
Datum/plats: 4 oktober – Stockholm.

Föreläsare: Eva Norrman Brandt.
Datum/plats: 7 november – Stockholm.

ARBETSRÄTT
FÖRHANDLA FRAMGÅNGSRIKT MED
VIVECA STEN
En praktiskt inriktad kurs i förhandlingsteknik som spänner över hela förhandlingsprocessen – från förberedelser
till genomförande – där vikten av rätt kommunikation och
förhandlingsstrategi behandlas ingående.
Föreläsare: Viveca Sten.
Datum/plats: 3 oktober – Stockholm.

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR
Detta frukostseminarium tar ett praktiskt perspektiv och ger
en koncentrerad genomgång av arbetsgivares rehabiliteringsansvar. Seminariet leds av Erik Danhard.
Föreläsare: Erik Danhard.
Datum/plats: 10 november – Stockholm.

ARBETSRÄTT 2
ARBETSRÄTT 1
Kursen behandlar de grundläggande arbetsrättsliga begreppen såsom arbetstagarbegreppet, den arbetsrättsliga
lagstiftningen och kollektivavtalsrätten.
Föreläsare: Birgitta Nyström, Tom Johansson.
Datum/plats: 10 oktober - Stockholm.

SKÄLIGT OMPLACERINGSERBJUDANDE
I samband med att ett företag genomför en neddragning
eller i övrigt omstrukturerar verksamheten kan det bli aktuellt att också förändra rollen för en eller flera medarbetare.
Under den senaste tiden har det kommit flera rättsfall som
klargör rättsläget gällande arbetsgivarens skyldigheter.
Föreläsare: Erik Danhard.
Datum/plats: 20 oktober – Stockholm.

En tredagars fördjupningskurs som inledningsvis redovisar
nyheter och pågående utredningar för att sedan grundligt gå
igenom ett urval av specifika områden där man ofta möter
tillämpningsproblem.
Föreläsare: Erik Danhard, Anders Nordström, Ulrika
Runelöv, Lars Bäckström.
Datum/plats: 28 november – Stockholm.

IT-RÄTT 2017
En nyhetsdag med omfattande uppdatering på området som
fokuserar på ny lagstiftning, rättspraxis och rättsutveckling.
Efter en gemensam inledning finns möjlighet att välja mellan olika fördjupningspass.
Föreläsare: Daniel Westman.
Datum/plats: 5 december – Stockholm.

ARBETSRÄTTSPROCESSEN
ARBETSMILJÖ 2017
En nyhetsdag som belyser nyheter, trender aktuella rättsfall
och de senaste årens rättsutveckling inom arbetsmiljörätt.
Föreläsare: Kjell Eriksson, Pia Attoff.
Datum/plats: 24 oktober – Stockholm.

Kursen är inriktad på att tillgodose praktikers behov av
fördjupad kunskap om den arbetsrättsliga processen med
utgångspunkt i skillnaderna mellan civilprocess och den
arbetsrättsliga modellen.
Föreläsare: Erik Danhard, Tom Johansson.
Datum/plats: 7 december – Stockholm.

Boka din plats minst tre månader innan kurstillfället
och få 10% rabatt!
Erbjudandet gäller på samtliga kurser och nyhetsdagar och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Ange "Boka tidigt" i meddelanderutan vid
bokningstillfället.
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SVENSK JURISTSTÄMMA
En mötesplats för juristsverige för utbyte av
kunskap och åsikter.

Kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med
juridiska frågeställningar. VJS.se

