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Förfrågan om att vara samarbetspartner för Sveriges Bolagsjuristers 
utbildningsprogram 2022 
 
Hej,  
 
Styrelsen för Sveriges Bolagsjurister är glada att välkomna er att inkomma med anbud 
att vara samarbetspartner för föreningens utbildningsprogram år 2022.  
 
Föreningen  
 
Sveriges Bolagsjurister, som bildades 1954, är en ideell förening vars främsta syfte är att 
vara ett nätverk för bolagsjurister i Sverige. Genom att på olika sätt skapa en mötesplats 
för bolagsjurister vill föreningen verka till utbyte av professionella erfarenheter och 
diskussioner om gemensamma frågor. Föreningen har idag cirka 1300 medlemmar, 
varav majoriteten i Stockholm, ca 100 i Göteborgsregionen och ca 100 i Skåne. Mer 
information om oss finns på www.sverigesbolagsjurister.se.  
 
Sveriges Bolagsjurister har sedan många år ett mycket uppskattat samarbete med ett 
antal företag, i huvudsak advokatbyråer och andra konsultbolag, där dessa erbjuder 
föreläsningar och seminarier för föreningens medlemmar inom ”Sveriges Bolagsjuristers 
utbildningsprogram”. Givet rådande läge med Covid-19 har utbildningsprogrammet under 
första halvan av 2021 genomförts i form av webinarier, vilket uppskattats av både 
medlemmar och samarbetspartner. Vi utgår från att även 2022 års utbildningsprogram i 
första hand kommer genomföras online.  
 
Att vara samarbetspartner 
  
Samarbetspartnern arrangerar och genomför ett antal utbildningar (seminarier på plats 
eller webinarier online) för Sveriges Bolagsjuristers medlemmar. Dessa utbildningar 
marknadsförs av Sveriges Bolagsjurister bl.a. i föreningens nyhetsbrev och på 
www.sverigesbolagsjurister.se (efter inloggning). Utbildningarna kan vara inom ett eller 
flera områden (se bilagd förteckning) och exklusivitet gäller för samarbetspartnern på 
området på sätt som specificeras nedan.  
 
Att vara samarbetspartner motiverar viss ekonomisk sponsring, varför sponsringsbidrag 
om 5 000 kr exkl. moms per planerad utbildning föreslås utgå till Sveriges Bolagsjurister 
från varje samarbetspartner. Sponsringsbidraget för 2022 fastställs senast i januari 2022 
och faktureras samarbetspartnern senast i juni 2022.  
 
Att lämna anbud, process för att bli samarbetspartner och tidsplan  
 
För att lämna anbud; vänligen se Bilaga 1 för instruktioner och mall att fylla i. Anbud/ifylld 
mall skickas till utbildningskoordinator Vera Bökman, 
koordinator@sverigesbolagsjurister.se, senast måndag 11 oktober 2021.  
 
Av inkomna anbud väljs sedan samarbetspartner ut av Sveriges Bolagsjuristers styrelse.  
 
Sveriges Bolagsjurister kommer välja en samarbetspartner per område som anges i 
Bilaga 1 och samarbetspartnern har exklusiv rätt att hålla utbildningar inom detta område 
inom utbildningsprogrammet, om inte samarbetspartnern och Sveriges Bolagsjurister 
kommit överens om annat. En samarbetspartner kan tilldelas flera områden. 
Samarbetspartnerns exklusivitet till området gäller hela Sverige. 
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Det är samarbetspartnern som under året och i samråd med föreningen beslutar om 
utbildningar/seminarier genomförs på plats eller om utbildningarna genomförs som 
webinarier, dvs. online. I och med att webinarier generellt sett har en större räckvidd 
önskar föreningen att föreningens samarbetspartner kommande år, oavsett om rådande 
läge förbättras, erbjuder åtminstone hälften av sina offererade utbildningar i form av 
webinarier. 
 
Besked om valda samarbetspartner kommer uppskattningsvis lämnas i november 2021.  
Samarbetspartnerna ingår samarbetsavtal med Sveriges Bolagsjurister och 
samarbetspartnernas seminarier/webinarier ingår i Sveriges Bolagsjuristers 
utbildningsprogram för nästkommande år.  
 
Övrig information  
 
Utbildningarna ska vara avgiftsfria samt exklusiva för Sveriges Bolagsjuristers 
medlemmar, om inte annat överenskommits.  
 
Samarbetspartnerna ska bistå med administrationen av utbildningsprogrammet. Det 
innebär t.ex. att varje samarbetspartner tar fram en digital inbjudan som Sveriges 
Bolagsjurister sedan skickar till sina medlemmar.  
 
Det är samarbetspartnerns ansvar att sådan inbjudan skickas till Sveriges Bolagsjurister 
senast tisdagen fyra veckor innan utbildningen. Det är dock uppskattat om samtliga 
inbjudningar till terminen levereras till Sveriges Bolagsjurister senast i januari avseende 
vårterminens utbildningar respektive i juni avseende höstterminens utbildningar.  
 
Det ska tydligt framgå av inbjudan att utbildningen är ett samarrangemang mellan 
Sveriges Bolagsjurister och samarbetspartnern, exklusivt för medlemmarna. Sveriges 
Bolagsjurister tillhandahåller sin logotyp för ändamålet. Samarbetspartnern ska även 
ansvara för att ta emot och registrera inkomna anmälningar till respektive utbildning.  
Samarbetspartnern ska i samband med seminarier som hålls fysiskt stå för lokal för 
utbildningen samt erbjuda något att äta och något att dricka.  
 
Många av de företag som tagit emot denna förfrågan är advokatbyråer. Det är känt att 
många advokatbyråer arbetar aktivt med att uppnå̊ en större jämställdhet och en bättre 
mångfald i branschen. Sveriges Bolagsjurister ger stor exponering åt sina 
samarbetspartner och anser det vara av stor vikt för föreningen att de samarbetspartner 
som väljs ut är jämställda och aktivt arbetar med frågan.  
 
Frågor  
 
Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta utbildningsansvarig Lisa Lönnqvist, 
utbildningsansvarig@sverigesbolagsjurister.se, 070 493 80 68 eller 
utbildningskoordinator Vera Bökman, koordinator@sverigesbolagsjurister.se, 076 023 66 
36.  
 
Vi ser fram emot ert anbud! 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen för Sveriges Bolagsjurister 
 


