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Svensk Juriststämma den 11 - 13 november 2003
Juriststämman
På uppdrag av JUSEK anordnar VJS (Stiftelsen Institutet för Vidareutbildning
av Jurister, Samhällsvetare och Ekonomer) Svensk Juriststämma 2003. 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 11–13 november 2003 på
Stockholmsmässan i Älvsjö. Deltagarna kommer att erbjudas ett brett utbud
av seminarier, föreläsningar, debatter och andra för målgruppen relevanta
aktiviteter.

Seminarier anordnade av Svenska Kommunförbundet
Svenska Kommunförbundet anordnar följande seminarier:
•

Den kommunala självstyrelsen ur ett rättsligt perspektiv
förbundsjurist Håkan Torngren

•

Lagen om offentlig upphandling – nyheter, rättspraxis m.m.
förbundsjurist Ulf Palm
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•

Nya regler för elektronisk fakturering
förbundsjurist Kerstin Wiss Holmdahl

•

Mastjuridik – frågor om bygglov och markåtkomst vid etablering av
master för mobiltelefoner m.m.
förbundsjuristerna Per Henningsson och Germund Persson

Rabatterat pris för anställda inom kommun/landsting och Svenska
Kommunförbundet/Landstingsförbundet
Genom särskild överenskommelse mellan Svenska Kommunförbundet/
Landstingsförbundet och VJS gäller reducerad konferensavgift för anställda
inom kommun/landsting och Svenska
Kommunförbundet/Landstingsförbundet enligt följande (ordinarie pris
anges inom parentes), exklusive moms.
•

1 dag: 3 000 kr

(3725 kr)

•

2 dagar: 3 700 kr

(4 570 kr)

•

3 dagar 4 400 kr

(5 395 kr)

Stämmokatalog har skickats ut genom VJS:s försorg. Katalogen finns även
tillgänglig på www.vjs.se. Den kan också beställas hos oss. Kontakta i så fall
Lena Grönberg, 08-452 79 75, lena.c.gronberg@svekom.se.

Träff för stämmodeltagare från kommuner och landsting m.fl.
I samband med Juriststämman kommer Kommunförbundet och Landstingsförbundet att anordna en informell träff för stämmodeltagarna från kommunerna/landstingen och Kommunförbundet/Landstingsförbundet.
Då vi bjuder på lättare förtäring är vi tacksamma om ni anmäler om ni avser
att delta genom att fylla i bifogade blankett som faxas till Lena Grönberg,
Svenska Kommunförbundet, fax 08-452 71 16.
Väl mött på Juriststämman!
Frågor i anledning av detta cirkulär kan ställas till Lena Dalman, e-post
lena.dalman@svekom.se, tfn 08-452 79 73.
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FAXAS TILL Lena Grönberg, Svenska Kommunförbundet, 08-452 71 16
Bekräftelse på anmälan lämnas endast per e-post

Anmälan till informell träff

JA, jag anmäler mig till informell träff på Juriststämman,
Tid: tisdagen den 11 november 2003 kl. 16.15 – 18.00 (cirka)
Lokal: Pressrummet, Älvsjömässan

Namn

Telefonnummer

e-postadress

Arbetsplats

Adress
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