Affärsjuridik
för icke-jurister
Anmäl dig på hjartum.se

Kursledare:
Jan Lundström,

Cross Advokater
Jan har stor erfarenhet
av avtalsskrivning och
avtalsrelaterade frågor.
I sin verksamhet är han
rådgivare åt främst
företag, men även andra, och har mycket
bred erfarenhet av avtalsfrågor och avtalsrelaterade problem. Därtill är han mycket
uppskattad som föreläsare.

Innehåll:
• Introduktion till avtalsrätten
• Att skriva juridiskt riktiga avtal
• Rättsförhållande mellan parter - kontraktsrätt
• Köplagen
• Påföljder enligt köplagen
• Avtalsbrott
• Fordringsrätt

Pedagogiskt, väl utformat

Juridisk kunskap för affärslivet

”Pedagogiskt, väl utformat, bra info &
dokument. Jan var grym!”

Öka din trygghet i affärsjuridiska frågor och lär dig om dess lagar och
regler, så att du har kunskap om både dina rättigheter och skyldigheter i
affärssammanhang.

Sarah Engman, ekonom, Telavox AB

Nyttig utbildning
”Genomgående intressant och nyttig utbildning
med verklighetsförankrade exempel av en 		
mycket duktig och karismatisk jurist!”
Emilia Åkesson, kundvård, Telavox AB

Lär dig allt om bl a
anbud och accept, avtalsvillkor,
kontraktsskrivning, köplag och fordringar!

Gå 4 betala för 3!

18-19 maj 2016
Stockholm

Arrangeras av:

Affärsjuridik för icke-jurister
Även om du inte är utbildad jurist kommer du ständigt i kontakt med avtal och andra juridiska frågor
som berör den verksamhet du arbetar i. Att det blir rätt från början är viktigt och underlättar också det
framtida samarbetet.
Kursen hjälper dig bl a att skriva korrekta avtal, tolka offerter och lösa uppkomna tvister.
Du får kunskap om juridikens terminologi och grunder, vilket gör att du lättare kan diskutera och
förhandla med samarbetspartners, leverantörer och kunder. Resultatet blir bättre affärsöverenskommelser, nöjdare kunder och ökad trygghet både för dig och verksamheten.
Välkommen!

Bättre affärer med rätt kunskap!

Onsdagen den 18 maj
09.00 Registrering med kaffe och smörgås

09.15 Introduktion till avtalsrätten
• Affärsjuridiska begrepp
• Grunderna inom civilrätten
• Olika sorters avtal - svenska och internationella

Att skriva juridisk riktiga avtal
•
•
•
•
•
•

Anbud och accept
När uppstår ett avtal?
Olika sorters avtal
Kan ett avtal bli ogiltigt?
Avtalstolkning
Standardavtalens betydelse för tillämpning och
tolkning av avtal
• Fullmakt och firmateckning

13.00 Rättsförhållande mellan parterna kontraktsrätt
•
•
•
•
•

Att tänka på vid kontraktsskrivning
Säljarens och köparens förpliktelser
Garantier och friskrivningar
Ansvarsbegränsningar
Tvister

14.30 Eftermiddagskaffe

Andra viktiga frågor vid avtalets ingående
• Allmänt om fullmaktsreglerna
• Avtal med fysisk eller juridisk person?
• Regler om behörighet och befogenhet

16.00 Dag 1 är avslutad
12.00 Lunch

Bättre affärer
Med goda grundkunskaper i affärsjuridik undviker du
onödiga misstag, som kan kosta pengar att reda ut och
tar värdefull tid i anspråk.
Genom kunskap om olika lagar och förordningar vet
du hur du kan och ska agera i olika situationer, vilka
regelverk som gäller och även hur du ska tolka dem. Det
skapar trygghet, inger förtroende och ger bättre affärer!

Kursledaren bra och kunnig
”Kursledaren var mycket bra och kunnig. Många
bra exempel.”
L-Å Henriksson, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut

Anmäl dig på hjartum.se

Med fokus på:
• Avtalsrätten - grunderna inom civilrätten
• Avtal - lär dig skriva korrekta avtal
• Kontraktsskrivning - vad ska du tänka på?
• Köplagen - ett köp i juridisk mening
• Avtalsbrott - tvister, hävningar, konkurser mm
• Fordringsrätt - ränta, indrivning, utmätning mm
Lär dig allt om anbud, avtalsvillkor, kontraktsskrivning, garantier mm!

Torsdagen den 19 maj
09.00 Köplagen

13.00 Avtalsbrott

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Köplagens grunder
Kan man avtala bort köplagen?
Köplagen kontra konsumentköplagen
Köpet i juridisk mening
NL 01 och Incoterms 2010

Definition av avtalsbrott
Hävningsrätt
Skadestånd, vite och försäkring
Force Majeure
När en part går i konkurs
Att beräkna skadestånd
Tvistelösning

10.00 Förmiddagskaffe
14.00 Eftermiddagskaffe
10.20 Påföljder enligt köplagen
• Vad gäller enligt köplagen beträffande dröjsmål,
fel och brister?
• Garantier och utfästelser

12.00 Lunch

Fordringsrätt
•
•
•
•
•

Dröjsmålsränta
Preskription
Leasing
Factoring och fakturaköp
Indrivning av fordringar via betalningsföreläggande, utmätning, konkurs mm

16.00 Kursen är avslutad

Efter kursen kommer du bl a att:
•
•
•
•
•
•
•
Få kunskap om affärsjuridikens terminologi och grunder!

Förstå affärsjuridiska termer och begrepp
Kunna grunderna inom civilrätt
Skriva juridiskt riktiga avtal
Känna till både säljarens och köparens förpliktelser
Ha kunskap om köplagens grunder
Kunna hantera avtalsbrott
Ha god kännedom om fordringsrätten

Affärsjuridik för icke-jurister
Lägg grunden för bättre affärer!

Ur innehållet:

Anbudsförfarande, avtalsvillkor och kontraktsskrivning
är mycket viktiga områden i affärssammanhang och
det är av stor betydelse att det blir rätt redan från
början.

•
•
•
•
•
•
•

Denna 2-dagarskurs ger dig kunskap om lagar och
regler som styr det affärsjuridiska området och ger dig
insikt i ansvar, förpliktelser och rättigheter som du bör
känna till för att kunna göra bra affärer.
Välkommen!

Introduktion till avtalsrätten
Att skriva juridiskt riktiga avtal
Rättsförhållande mellan parter
Köplagen
Påföljder enligt köplagen
Avtalsbrott
Fordringsrätt

Tid och plats

Anmälningsvillkor

Den 18-19 maj 2016 i Stockholm. Se kursens webbsida för
information om lokal: Affärsjuridik för icke jurister.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.
Avbokning
* Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av kursavgiften.
* Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
För fullständiga anmälningsvillkor, vänligen se vår hemsida under ”Bra att veta.”

Deltagaravgift – Gå 4 betala för 3!

Deltagaravgiften är 9.980 kronor per person inkl luncher, för- och
eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Hotellrum

4 enkla sätt att anmäla sig:

Hotell bokar du själv. Vid bokning på Hotel Terminus, Vasagatan 20,
uppge Hjärtum Utbildning så får du rabatt på rumspriset*.
Kontakta dem på telefon 08 - 440 16 70 eller info@terminus.se.

hjartum.se

*Rabatten ges på gällande dagspris.

bokning@hjartum.se

08 - 660 21 60
Hjärtum Utbildning AB
Karlaplan 9 B
114 60 Stockholm

Om Hjärtum Utbildning

Tips på fler kurser

Sedan starten 1996 har vi hunnit samla på oss en gedigen erfarenhet
inom lärande, pedagogik och undervisning. Hos oss hittar du öppna
utbildningar och kurser inom ledarskap, kommunikation, kundbemötande,
juridik, projektledning och ekonomi.
Vi erbjuder dessutom företagsanpassad utbildning, anpassad efter kundens
behov och önskemål.

Här är tips på fler kurser som också skulle kunna passa dig.
Ladda ner broschyren på hjartum.se.

Malin Trossing,
ledarskapsexpert,
Dare to lead AB

Vi på Hjärtum Utbildning tänker på miljön! Därför använder vi bara
Svanenmärkt papper och råvaror och tryckfärg utan farliga kemikalier.
Vill du inte inte längre ta emot information i pappersform? Sänd din mailadress till info@hjartum.se så får du information via e-post istället.

Certifierad ledare

Utveckla din ledarpotential

En kraftfull utbildning för dig
som är ledare!

Gå 4 betala för 3!
Utbildningsledare:

Miljö

Ledare men inte chef

Föreläsare, författare
och ledarskapsexpert
med 15 års egen
erfarenhet som ledare.
Malin är civilingenjör i grunden och har arbetat
som ledare på bl a Sony Ericson och Svenska
Spel.
Hon har skrivit två mycket uppskattade böcker,
som båda nominerats till Årets ledarskapsbok
2012 resp 2010: ”Våga leda effektivt!” och
”Våga leda modigare!”.

2+1 dagar för maximalt utbyte!

Du lär dig mer om:
• Att leda andra - kan man leda utan att vara chef?
• Våga vara ledare!
• Målstyrning och konsten att sätta mål
• Vad skiljer en arbetsgrupp från ett vinnande team?
• Ledarskap är kommunikation
• Att jobba mindre och hinna mer
• Att hantera konflikter och svåra samtal
• Coachande ledarskap
Konkreta svar och tips
”Bra föreläsare, hade bra insikt på flera olika marknader och insåg att alla har
olika situationer på arbetsplatsen. Gav konkreta svar och tips på alla frågor som
ställdes. Jättetrevliga lokaler och fint organiserat.”

Vår efterfrågade
utbildningsledare har även medverkat
i TV4:s Nyhetsmorgon som
ledarskapsexpert!

Linda Kreivi, teamleder, Swagelok Sweden

Fungerar i alla organisationer
”En utbildning som fungerar i alla organisationer, både privata, kommunala och
statliga. Konkreta tips och händelser som vi kunde ta upp och få svar på.
Att vara ledare är en utmaning, men det gäller att vara Tydlig, ha Mod och kunna
ta bort saker som inte är viktiga.”
Erik Lindkvist

Anmäl dig på hjartum.se
Datum våren 2016:

Göteborg 3-4 feb, 21-22 apr
Stockholm 11-12 feb, 16-17 mars, 14-15 apr, 26-27 maj
Malmö
9-10 mars, 18-19 maj

Innehåll

Fördjupningsutbildning för ledaren
Utbildningen vänder sig till dig som arbetat
en tid som ledare och som vill tydliggöra din
ledarroll och hitta din personliga modell för att
utvecklas som ledare.

Dag 1 - Ditt personliga ledarskap
• Hitta din unika och personliga ledarstil
• Våga vara ledare!
• Att jobba mindre och hinna mer
• Målstyrning och konsten att sätta mål

Utbildningsledare
Malin Trossing,
Dare to lead AB
Föreläsare, författare och
ledarskapsexpert med 15
års egen erfarenhet som
ledare.
Malin är civilingenjör i
grunden och har arbetat som ledare på bl a Sony
Ericson och Svenska Spel.
Hon har skrivit två mycket uppskattade böcker, som
båda nominerats till Årets ledarskapsbok 2012 resp
2010: ”Våga leda effektivt!” och ”Våga leda
modigare!”.

Dag 2 - Ledaren och medarbetarna
• Att leda framgångsrika grupper
• Så får du högpresterande medarbetare
• Vägledande förhållningssätt
• Hantera konflikter och svåra samtal

Sagt av tidigare deltagare:

Dag 3 - Vidareutveckling

”Det var den bästa utbildning jag har varit på.
Är jättenöjd med kursen.”

• Inte bara ledare utan också chef

Miroslav Petrovic, DSV Solutions
Arrangeras av:

”Bra att vi var delaktiga. Bra med många exempel”
Cecilia Malm, mätvärdescontroller, Tekniska
Verken Driftum AB

• Medarbetarsamtal med kvalitet
• Handlingsplan - ditt framtida ledarskap
• Utdelning av certifikat

Anmäl dig på hjartum.se
Arrangeras av:

21-22 oktober och 3 december 2015
Kom Hotel, Stockholm

