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I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar 
vi våra utbildningar inom det affärsjuridiska området. 

Utbildningarna vänder sig till dig inom bland annat HR, 
avtalsskrivning, styrelse, offentlig upphandling samt  
internationell handel. De riktar sig såväl till nybörjare 
som till dig som vill fördjupa dina kunskaper.

Vi vill även tacka våra föreläsare och våra deltagare 
som kommer på de affärsjuridiska utbildningarna. Detta 
innebär att vi tillsammans de senaste åren via projektet 
“Star for Life” kunnat hjälpa över 150 barn i södra Afrika 
att få gå i skola. 

Vi hoppas att du hittar nya ämnen som intresserar dig 
och dina kollegor i höstens utbud. 

På www.handelskammaren.com hittar du alltid aktuellt 
program, mer information och anmälan.

Vässa dina
juridiska
kunskaper



Diskriminering i arbetslivet
Ny skärpt diskrimineringslagstiftning ställer högre krav på dig som 
arbetsgivare. Lär dig mer om de nya kraven och intressanta 
rättsfall bl.a. barnmorskefallet och andra svåra men högaktuella 
frågor såsom religiösa och etniska hänsynstaganden inom 
arbetslivet. Föreläser gör Johan Sigeman och Katarina Broman, 
Advokatbyrå Sigeman & Co.

Malmö 26/9

Konsultavtalet – ett minfält
Lär dig trampa rätt i konsultavtalsvärlden så att du inte går på en 
mina! Niclas Hermansson och Marc Tullgren, Setterwalls  
Advokatbyrå, visar den rätta vägen.

Helsingborg 2/10

Aktivitetsbaserade arbetsplatser ur ett juridiskt  
perspektiv
Lär dig mer om arbetsmiljöutmaningarna på den aktivitets- 
baserade arbetsplatsen, med fokus på den nya föreskriften om 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Maria Moberg, Moll Wendén 
Advokatbyrå, går igenom en rad frågeställningar.

Malmö 19/10

Arbetsrätt; en introduktion
Alla företag behöver grundläggande kunskap inom arbetsrätt. 
Jessica Stålhammar, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, ger dig de 
rätta verktygen.

Helsingborg 24/10

Policies för personalhandboken
Låt Thomas Ogard, Moll Wendén Advokatbyrå, lära dig mer om 
vilka policies du måste ha och vilka som är vanligt  
förekommande. Hur bör de utformas och vad ska de innehålla?

Malmö 14/11

HR



Säljare som underpresterar – vad kan du göra?
Vad ska du som arbetsgivare tänka på när du anställer en säljare? 
Hur kan du agera under anställningen om du inte är nöjd med 
säljarens prestationer eller hur personen representerar företagets 
varumärke? Johan Karlefors, Advokatfirman Lindahl, guidar dig i 
ämnet.

Malmö 28/11

 
Vardagsjuridiken i ett företag
Fredrik Önnerfors och Caroline Garpvall från LegalWorks hjälper 
dig att få en inblick i hur du ska hantera juridiken för ditt företag.

Malmö 22/9

Detaljplaneprocessen - möjligheter och fallgropar
En juridisk och kommersiell genomgång av detaljplaneprocessen. 
Vilka regler gäller? Hur förbereder du processen? Vilka 
ekonomiska möjligheter och risker finns under resans gång?  
Henrik Asklund, Advokatbyrån Sigeman & Co, hjälper dig rätt  
tillsammans med Erik Kasselstrand, PwC.

Malmö 29/9

Finansiering och säkerhet – risker och möjligheter ur ett 
legalt perspektiv
Få en genomgång av för- och nackdelar med olika säkerheter och 
vilka risker de utgöra för din verksamhet. Finns det bättre alterna-
tiv? Jonas Rydström, RosholmDell Advokatbyrå, delar med sig av 
sina kunskaper.

Växjö 18/10

Sponsra rätt!
Vilken betydelse kan sponsring få för ditt varumärke och vad ska du 
tänka på när du väljer vad du sponsrar? Vilka skattemässiga regler 
bör du ha kännedom om? Leif Lindau, Navigator Communications, 
samt Helena Vad Jensen och Gustaf Linder, EY, ger ett  
helhetsperspektiv på sponsring.

Malmö 9/11

FÖRETAG



Blir ditt kundregister olagligt i maj 2018?
Nya dataskyddsförordningen påverkar i princip alla företag. Mats 
Tindberg, Advokatfirman Lindahl, ger dig bakgrunden till  
förändringen och konkreta råd om hur du bör anpassa din  
verksamhet.

Växjö 15/11

CE-märkning enligt Maskindirektivet
Maskindirektivet (2006/42/EC) påverkar stora delar av den  
svenska industrin. Vi låter Therese Strömshed och Daniel Kolm, 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, guida dig genom  
CE-märkningen enligt direktivet samt belysa vanliga men  
svårhanterliga frågor i ämnet.

Malmö 23/11



Internationella godstransporter på väg
Utbildningen ger dig praktiska kunskaper om hur du ska hantera 
frågor kring vägburna godstransporter. Föreläsare är Per Olsson, 
MAQS Advokatbyrå.

Malmö 25/10

Använder du rätt leveransvillkor?
Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form 
av leveransvillkor. Denna utbildning går igenom de 11 leverans-
villkoren enligt Incoterms® 2010. Du lär dig skillnaderna och hur 
du ska välja rätt villkor för att undvika problem. Föreläsare är Per 
Anders Lorentzon, Handelskammaren.

Helsingborg 17/10 och Växjö 7/11

 
 
 
 

Styrelseledamöters och vd:s lojalitetsplikt
Ulf Yxklinten, MAQS Advokatbyrå, ger dig en övergripande  
genomgång av lojalitetsplikten för dig som sitter i en styrelse och 
inte minst riktlinjer för hur du som ledamot eller vd bör agera.

Malmö 13/10 

Internationell kontraktsskrivning
Johan Herrström och Maria Nilsson Karnell, Advokatfirman  
Lindahl, går under en heldag igenom hur internationella affärsavtal 
ska skrivas.

Malmö 28/9

AVTALSSKRIVNING

INTERNATIONELLT

STYRELSE



Grundläggande entreprenadrätt – med fokus på AB 04 
och ABT 06
Stärk dina kunskaper om två av de vanligaste entreprenadavtalen 
AB 04 och ABT 06. Halvdagsutbildningen leds av Henrik Asklund, 
Advokatbyrån Sigeman & Co.

Malmö 17/10

Juridik för säljare och inköpare
En juridisk genomgång av en affär ur både säljarens och köparens 
perspektiv. Vi diskuterar ett avtals uppbyggnad och innehåll. Mikael 
Karlsson, Moll Wendén Advokatbyrå, leder utbildningen.

Malmö 24/10

Maskin- och anläggningsleveranser med montage
Lär dig mer om de aktuella standardavtalen ORGALIME SI 14 och 
NLM 10 som används för denna typ av leveranser. Fredrik Karlsson 
och Henrik Nilsson, Advokatfirman Lindahl, förbättrar dina  
kunskaper om avtalens innehåll och hur de ska användas. 

Malmö 16/11

 
Förhandla med offentliga myndigheter
De nya upphandlingslagarna ger dig ökade möjligheter till  
förhandling vid offentlig upphandling. Catharina Piper,  
Advokatfirman Lindahl, lär dig om vad och hur du kan förhandla. 

Malmö 27/11

OFFENTLIG UPPHANDLING



Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags 
intresse. Vi är Sydsveriges största affärsnätverk, företagens egen lobbyist och 
expert på internationell handel. 

Skeppsbron 2, 211 20 Malmö (huvudkontor) Tel 040-690 24 00

www.handelskammaren.com


