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Svensk Juriststämma den 13--15 november 2001
På uppdrag av JUSEK anordnar VJS (Stiftelsen, Institutet för Vidareutbildning av Jurister, Samhällsvetare och Ekonomer) Svensk Juriststämma 2001.
Stämman är ett återkommande yrkesforum för verksamma jurister.
Syftet med Juriststämman är:
att genom sammanhållna teman främja yrkesverksamma juristers fortbildning inom olika discipliner
att främja yrkesverksamma juristers fortbildning och kompetensutveckling i
övrigt
att skapa en mötesplats för utbyte av kunskap och åsikter
att presentera och diskutera aktuella forskningsresultat och forskningsidéer
samt
att underlätta sociala kontakter.
Juriststämman kommer att genomföras den 13--15 november 2001 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Deltagarna kommer att erbjudas ett brett utbud av
seminarier, föreläsningar, debatter och andra för målgruppen relevanta aktiviteter.
De två juridiska sektionerna på Svenska Kommunförbundet arrangerar följande seminarier:
-

Den kommunala självstyrelsen i rättslig belysning,
Sektionschef Håkan Torngren

-

Kundvalsmodeller i kommuner,
Stadsadvokat Eva Ahlholm
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-

Elektronisk upphandling i offentlig sektor ur juridiskt perspektiv,
Förbundsjuristerna Lena Dalman och Kerstin Wiss Holmdahl

-

Likställighetsprincipen i kommunallagen och rättssäkerheten, Förbundsjurist Leif Petersén

I syfte att underlätta för jurister och andra anställda i kommunerna och vid
Svenska Kommunförbundet att bevista Juriststämman har en överenskommelse gjorts med VJS. Rabatter på anmälningsavgiften ges enligt följande
(exklusive moms):

Ordinarie pris:
1 dag: 3 550 kr

2 dagar: 4 375 kr

3 dagar: 5 190 kr

Rabatterat pris för anställda i kommuner och vid Svenska Kommunförbundet:
1 dag: 3 000 kr

2 dagar: 3 700 kr

3 dagar: 4 400 kr

Stämmokatalog med program, anmälningsblankett och övrig information
bifogas. På anmälan skall anges ”rabatterat pris för Kommunförbundet.”
I samband med Juriststämman kommer civil- och kommunalrättsektionen
vid Svenska Kommunförbundet att anordna en informell träff för stämmodeltagarna från kommunerna och förbundet. Då vi bjuder på lättare förtäring är vi tacksamma om Ni kan e-maila eller faxa Er avsikt att delta i Juriststämman till oss. Ni kommer därefter att få en inbjudan till sammankomsten.
E-mail: monica.toresson@svekom.se eller fax: 08-452 71 14.
Väl mött på Juriststämman!
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Jonas Reinholdsson,
Kommunalrättssektionen, e-mail: jonas.reinholdsson@svekom.se, telefon: 08-452 75 43, mobil: 070-653 05 21 eller fax: 08-452 71 14.
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