Sveriges advokatsamfund och nätverket Hilda inbjuder till

Rakelkonferens 2010
Trygghet ~ Våga ~ Förändring
Konferens för kvinnliga jurister
tisdagen den 20 april 2010, Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm
Advokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens Rakel ger dig som är kvinnlig jurist en möjlighet
till inspiration och information. Du får dessutom tillfälle att nätverka med ett stort antal kvinnliga jurister
från hela rättsväsendet. Konferensen genomförs för fjärde gången.

Program tisdag 20 april 2010, Spegelsalen på Grand Hotel, Stockholm
12.00–12.30

Registrering med kaffe och smörgås

12:40–12:45

Advokat Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, hälsar välkommen

12:45–13:15

Integrations‐ och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni inledningstalar

13.15–14.15

Margareta Sjölund – Framgångsrecept för stjärnjurister
Ett föredrag om vad det är som gör att vissa människor lyckas bättre än andra. Vad skiljer
de riktigt framgångsrika från de mindre framgångsrika? Vad är det t.ex. som gör en person
till stjärnadvokat? Föredraget bygger på internationell forskning samt en aktuell studie om
framgångsfaktorer inom advokatyrket.
Margareta Sjölund, legitimerad psykolog i Sverige och USA samt Ph.D. i psykologi från
University of Illinois, är föreläsare och konsult med lång erfarenhet från universitet och
internationella företag i Asien, Europa och Nordamerika. Hon har 20 års erfarenhet från
USA som psykolog, chefsrekryterare och HR‐konsult och har gästföreläst vid ett 20‐tal
amerikanska universitet. Margareta Sjölund är entreprenör, pionjär och världsledande
expert inom området Emotionell Intelligens.

14.15–14.45

Kaffepaus

14:45–15:30

Margareta Sjölund fortsätter

15:30–16.30

Karin Thunberg – Våga leva livet
Karin Thunberg är journalist, författare och pjäsförfattare. Hon arbetar sedan många år
som reporter och kolumnist på Svenska Dagbladet. År 2002 tilldelades Karin Thunberg
Publicistklubbens Guldpenna "för sin förmåga att förena det privata med det personliga
och det politiska". Hon har tillsammans med advokat Lotta Insulander‐Lindh skrivit boken
"I lagens famn". Karin Thunberg har dessutom skrivit "Mellan köksfönstret och evigheten",
om de tre ben vi behöver när livet krisar: kärlek, vänskap och arbete. Hennes senaste bok
"En dag ska jag berätta om mamma" som spelats som pjäs på både Stockholms och
Uppsala Stadsteater, utgår från 50‐talets hemmamammor, de som tvingades knyta ett

förkläde om sin längtan. Hon är även författare till pjäsen "Lyckans kor" om det lilla, stora
livet.
16.30–18.30

Mingel med drink och tilltugg i Bolinderska palatset

Anmälan
Sista anmälningsdag 1 april 2010. Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på
Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se. Övriga anmäler sig till Advokatsamfundets
kursavdelning: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08‐459 03 00. Ange namn, titel, kontaktuppgifter och
fakturaadress vid anmälan. Anmälan är bindande.
Kostnad
Konferensavgiften är 950 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kaffe, smörgås samt dryck och tilltugg vid
mingel.
Utbildningstimmar
Konferensen motsvarar 3,5 utbildningstimmar, som får räknas in i det årliga fortbildningskravet för advokater.
Frågor
Kontakta Advokatsamfundets kursavdelning: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08‐459 03 00.

