
Advokatsamfundets
KURSER våren 2012

Här förkovrar du dig ytterligare.
Välkommen!
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Advokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare 
advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i vårt. Med våra kurser vill 

vi bidra till att du och hela kåren uppgraderas och ständigt utvecklas. 
Vårt erbjudande består av intressanta ämnen, starka kursledare och inspirerande 

miljöer som vi hoppas och tror att du ska uppfatta som en attraktiv helhet.

14–15 februari: Skiljeförfarande i praktiken 
(12 kurstimmar, 15 900 kr inkl. helpension på Krusenbergs Herrgård) 
De flesta avtal innehåller en skiljeklausul, som endera har förhandlats särskilt eller som influtit i avtalet genom 
hänvisning till allmänna villkor. Till detta kommer att vissa tvister styrs undan från domstolarna genom  
klausuler i bolagsordningar eller enligt bestämmelse i lag. Många kommersiella tvister prövas därför av skilje-
män. Lagen om skiljeförfarande innehåller bara en bråkdel av det stora antal bestämmelser som finns i rätte-
gångsbalken. Ändå har skiljeförfarandena betydande stadga och advokater som har erfarenhet av skiljeförfaranden  
vet ungefär vad man kan vänta sig.  
Kursen är inriktad på praktiska frågor och har huvudsakligen ombudets perspektiv. De för svenska advokater i 
praktiken viktigaste institutsförfarandena (SCC och ICC) diskuteras liksom ad hoc-förfaranden enligt lagen 
om skiljeförfarande och UNCITRAL: s regelverk. Fokus är på svenska skiljeförfaranden, men internationella 
förhållanden och frågor om ”standard practice” kommer att beröras i olika sammanhang. Diskussionen kommer  
att delvis bygga på ett fingerat fall som deltagarna läst in på förhand och som illustrerar några av de viktiga 
frågor som advokaten ofta möter i praktiken. 
Kursdeltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om process i allmän domstol, men någon skiljemanna-
erfarenhet behövs inte. Avsikten är att deltagarna efter genomgången kurs skall känna sig så insatta i de frågeställ-
ningar som ett skiljeförfarande typiskt sett aktualiserar att man är beredd att biträda en klient i ett sådant ärende. 
Kursledare är advokaterna Bo G H Nilsson, Advokatfirman Lindahl och Mattias Göransson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå, båda med omfattande erfarenhet av skiljeförfarande, och högt rankade processjurister. 
På särskilt avsnitt medverkar dessutom justitierådet Ingemar Persson.

21 februari: Finansiering av företag i finansiell stress 
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Kursen belyser de centrala problem som uppkommer i samband med finansiellt stressade bolag och dess bank- 
finansiering. De huvudsakliga momenten som behandlas under kursen är omförhandling av kreditavtal, om-
strukturering av skuld och pantrealisation samt förberedande åtgärder av juridisk och praktisk karaktär inför 
omförhandlingar, omstruktureringar och pantrealisationer. Den första delen av kursen består av en genomgång 
av de olika problemen (juridiska och praktiska), verktygen för att lösa dessa problem samt hur processen bör 
struktureras för att uppnå bästa resultat för bolag och bank. Den andra delen av kursen består av en genomgång 
av praktiska fall samt en tillämpning av de olika metoder som har behandlats under kursens första del.
Kursledare är advokat Johan Häger, Roschier Advokatbyrå, som är specialiserad inom finans- och kapitalmarknader.

1 mars MALMÖ: Uppdraget som målsägandebiträde 
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Uppdraget som målsägandebiträde ställer krav på advokaten både vad gäller juridiskt kunnande och förmåga att 
bemöta människor i svåra situationer. Advokatsamfundets återkommande kurs är en bred och praktiskt inriktad 
genomgång av uppdraget som målsägandebiträde. 
Kursen leds av advokat Anna Björklund och kammaråklagare Zilla Hirsch. Båda har lång erfarenhet av de 
krav som ställs på målsägandebiträden.
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7 mars: Kommersiell sexuell exploatering av barn 
(halvdag/förmiddag med lunch, 4 kurstimmar, 1 250 kr)
Seminariet syftar till att belysa kommersiell sexuell exploateringen av barn utifrån ett internationellt och natio-
nellt perspektiv. Fokus ligger på handel med barn i sexuella syften, barnsexturism och dokumenterade sexuella 
övergrepp på barn. Seminariet behandlar också brottsoffer, riskfaktorer, barns reaktioner, förövaren, förövar-
psykologi och befintliga behandlingsformer samt de juridiska ramverken och bevissvårigheter. Föreläsarna till-
hör Sveriges främsta experter inom sina områden – läs mer på www.advokatsamfundet.se. Observera den låga 
avgiften som även inkluderar lunch.
Seminariet är ett samarbete mellan Ecpat och Advokatsamfundet.

20 mars: Advokatsamfundets Ledarskapsprogram I (del II: 3 maj, del III: 12 juni)
(18 kurstimmar, 17 500 kr) 
Programmet, som genomförs för tredje gången efter ett mycket positivt mottagande, riktar sig till nyblivna le-
dare på advokatbyrå som vill utveckla ett framgångsrikt ledarskap med teoretisk grund och integrerad prak-
tisk träning. Ledarskapsprogrammet omfattar teori, praktisk tillämpning, gruppövningar och reflektionsupp-
gifter. Programmet löper över en termin och omfattar tre utbildningsdagar. Mellan utbildningstillfällena arbetar 
deltagarna med praktisk tillämpning och reflektionsuppgifter. Med hjälp av s.k. peer groups kan deltagarna 
inspirera och stödja varandra under utbildningen på ett metodiskt sätt. Programmet riktar sig till nyblivna 
chefer och teamledare på i första hand små och medelstora advokatbyråer. Den som deltar ska ha en ambition 
och vilja att utvecklas som person och ledare. Till programmet antas högst 20 deltagare för att möjliggöra ett 
effektivt lärande. Tidig anmälan rekommenderas.
Kursledare är Yvonne Thunell och Mona Odhnoff Sundström, Thunell, Odhnoff Sundström & Partners. 
Båda har under många år arbetat med ledningsfrågor, karriär- och ledarutveckling, och mentorskap inom 
näringslivet (SAAB, Ericsson, NCC) och i egen verksamhet. Tre särskilt inbjudna föreläsare – advokaterna 
Susanna Norelid, Joakim Edoff och Johan Eriksson – gästar varsitt kurstillfälle och berättar om sina erfaren-
heter och tankar kring ledarskap.

20 mars: Arbeta effektivare med Word och Outlook 
(6 kurstimmar, 4 900 kr)
För den genomsnittlige PC-användaren finns mycket att vinna på att lära sig vissa vanliga funktioner och  
genvägar som kan spara tid varje dag. Det gäller särskilt de vanligaste programmen Word och Outlook. Kursen 
ger dig många användbara tips som går att omsätta direkt i det dagliga arbetet. 
Kursen är ett samarbete mellan Advokatsamfundet och Lexicon.

23 mars MALMÖ: Writing Modern Legal English 
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Users of legal English have split into two camps over recent years; old style and new style. Old style is the legal 
English used by our Grandfathers, with noun heavy structures, full of legal jargon and written in the passive 
voice. Old style is heavily condemned by legal writing experts. New style is defined as English as written in the 
modern commercial world. This one-day seminar will help Swedish lawyers shift from old style legal English to 
new style. 
Kursen leds av Kevin Harris, engelsk advokat och lärare i affärsengelska. Kevin Harris har hållit ett antal 
mycket uppskattade kurser i juridisk engelska för Advokatsamfundet.



27 mars: Advokatsamfundet och Nätverket Hilda inbjuder till Rakel 2012  
– konferens för kvinnliga jurister på Grand Hôtel i Stockholm
(4 kurstimmar, kl. 12.30-17.00 med mingel kl. 17.00-18.30)
Välkommen till årets Rakel-konferens för kvinnliga jurister från hela rättsväsendet. Årets program bjuder  
på färgstarka och inspirerande gäster, som från olika perspektiv berör temat Kvinnligt ledarskap – entusiasm, 
prestation och attraktion.
•  Teaterchefen och VD:n på Kungliga Dramatiska Teatern, Marie-Louise Ekman, i samtal 

med Anne Ramberg om Framgångsrikt chef- och ledarskap på Sveriges nationalscen.
•  Tidigare företagsledaren (inom bl.a. Åhléns-koncernen, Holmen, Posten, Svenska Spel)  

Meg Tivéus, numera styrelseproffs, talar om Att lyckas i en värld av män.
•  Fil. Dr. och forskaren Victoria Blom utgår från sin forskning och talar om Prestationsbaserad 

självkänsla och utbrändhet.
•  Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg – Varför chef och ledare? Om erfarenhet, 

engagemang och mod. 
•  Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige, numera föreläsare, rådgivare och författare 

till boken Sustainable Employer Branding, föreläser på temat Attraktiv arbetsgivare? – Varför då? 
Varför nu? För vem?

29 mars: Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling 
(6 kurstimmar, 5 900 kr) 
Advokatsamfundets återkommande och populära kurs tar upp vad ombud bör tänka på inför och under huvud-
förhandling i tingsrätt, i samband med överklagande, samt inför och under huvudförhandling i hovrätt. Kursen 
ger konkreta tips på hur ombudet bäst bör gå tillväga. Kursinnehållet behandlas i ljuset av reformen om en 
modernare rättegång.
Kursledare är advokat Mattias Göransson och rådman Thore Brolin.

30 mars GÖTEBORG: Arbeta effektivare med Word och Outlook 
(6 kurstimmar, 4 900 kr)
För den genomsnittlige PC-användaren finns mycket att vinna på att lära sig vissa vanliga funktioner och  
genvägar som kan spara tid varje dag. Det gäller särskilt de vanligaste programmen Word och Outlook. Kursen 
ger dig många användbara tips som går att omsätta direkt i det dagliga arbetet. 
Kursen är ett samarbete mellan Advokatsamfundet och Lexicon.

24 april: Anställningsavtalet och VD-avtalet – avtalsmodeller och villkorsfrågor  
(6 kurstimmar, 5 900 kr)  
Advokatsamfundets nya kurs ger med ett praktiskt anslag grunderna för reglering av villkor i anställningsavtal. 
Den arbetsrättsliga kontraktsrätten rymmer ett antal standardskrivningar, samtidigt som rådgivaren måste ta 
hänsyn till en lång rad arbetsrättsliga regler och principer. Deltagarna får under kursen fördjupad kunskap om 
de förutsättningar som gäller för olika typer av anställningsavtal, liksom möjligheterna att i anställningsavtal 
föra in vissa särskilda klausuler. Ett särskilt fokus är lagt på regleringen av företagsledares villkor.
Kursen leds av advokat Erik Danhard, Hamilton Advokatbyrå, som är specialiserad inom arbetsrätten och 
rankad i Chambers Europe som ledande specialist.
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3 maj: Advokatsamfundets Ledarskapsprogram II

4–6 maj: Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol 
(15 kurstimmar, 16 500 kr inkl. helpension på Krusenbergs Herrgård)
Se även extra kurstillfälle 21–23 september
Advokatsamfundets återkommande kurs behandlar vanliga praktiska problem som möter försvararen i och 
utom domstol. Kursen vänder sig företrädesvis till advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen 
och till biträdande jurister som står i begrepp att söka in i Advokatsamfundet. 
Kursledare är advokat Jan Karlsson, Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners, Stockholm, advokat Johan 
Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm samt rådmannen Per-Erik Andersson, Södertörns tingsrätt.

8–9 maj: Företagsekonomi för jurister 
(12 kurstimmar, 11 900 kr)
Advokatsamfundets populära kurs ger jurister god kunskap om grundläggande företagsekonomiska samband. 
Fokus ligger på redovisning, finansiell analys och investeringsbedömning. Syftet är att juristen med en djupare 
förståelse på området ska kunna biträda sina klienter på ett än bättre sätt. De ekonomiska förutsättningarna 
och sammanhangen hos klientföretagen är viktig information i varje uppdrag: exempelvis att kunna läsa  
årsredovisningen för att ta reda på hur lönsamt eller finansiellt starkt ett företag är, eller att förstå bakgrunden 
till investeringsbeslut och prissättning i företagens affärer. Kursen blandar föreläsning med praktiska övningar.
Kursledare är ekon. lic. och jur. kand. Robert Sevenius och aukt. revisor Stefan Rosberg.

30 maj–1 juni: Advokatsamfundets kurs för advokatsekreterare 
(15 kurstimmar, 15 500 kr inkl. helpension på Krusenbergs Herrgård)
Advokatsamfundets återkommande och uppskattade kurs för advokatsekreterare. Kursen ger deltagaren  
kunskaper för att dels kunna hantera olika juridiska frågeställningar, dels utveckla arbetsuppgifterna på  
advokatbyrån. Det handlar t.ex. om att söka juridisk information eller att färdigställa juridiska dokument inom 
avtalsrätt, köprätt och associationsrätt. Kursen behandlar också i olika avsnitt klientkontakter, god advokatsed, 
klientmedelshantering och bokföringsreglemente. Teori och praktik varvas under kursen och deltagaren får 
många praktiska tips och råd. Stort utrymme ges för diskussioner och egna frågor. Nytt för i år är ett avsnitt 
om personlig utveckling och effektivitet.
Kursen leds av advokat Anna Öster, Advokatbyrån Öster & Co. Anna Öster är verksam inom bl.a. affärsjuri-
dik, bolagsrätt och immaterialrätt, och föreläser regelbundet för advokatsekreterare. 

12 juni: Advokatsamfundets Ledarskapsprogram IIIJ
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Bli skickligare än du redan är!

Anmälan 
Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på Advokatsamfundets webbplats 
www.advokatsamfundet.se. Anmälan kan också göras till kursinfo@advokatsamfundet.se
eller på telefon 08-459 03 00.  

Avbokning  
Se alltid aktuella avbokningsregler på www.advokatsamfundet.se. Avbokning kan normalt göras utan kostnad 
senast 15 dagar före kursstart om inget annat anges i kursbeskrivningen på Advokatsamfundets hemsida.  
Avanmälan skickas till kursinfo@advokatsamfundet.se. Vid avbokning senare än 15 dagar före kursstart åter-
betalas ingen del av kursavgiften. För internat- och utlandskurser gäller särskilda avbokningsregler, se kursin-
bjudan. Vid avanmälan orsakad av sjukdom, mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. 
Den som avanmäler sig kan utan extra kostnad sätta annan behörig deltagare i sitt ställe. 

Obligatorisk vidareutbildning för advokater  
Advokat ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år.  
Alla kurser som arrangeras av Advokatsamfundet och Nordic Lawyers Academy  
(www.nordiclawyersacademy.com) kan räknas in i fortbildningskravet för advokater. 
Antalet kurstimmar anges i anslutning till respektive kurs. 

Övrig information
Kursplats är Stockholm om inget annat anges. Samtliga kursavgifter  
anges exklusive moms.

www.advokatsamfundet.se  •  E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se  •  Telefon: 08-459 03 00


