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Bilaga 1: Mall för anbud till Sveriges Bolagsjurister 
 
Instruktioner 
 

• Vänligen använd mallen nedan, utan att ändra format för rubrikerna.  
• Om ni lämnar anbud för flera områden, vänligen fyll i en mall per område.  
• Vi ser gärna att ni lämnar anbud inom flera områden. Det går även bra att lämna 

anbud inom rättsområden som inte ingår i listan nedan.  
• Det är önskvärt att anbudet omfattar minst två utbildningstillfällen inom det 

område som det avser, med undantag för avtalsrätt – se specifikation i listan. 
• Vid eventuella seminarier ska samarbetspartnern bjuda deltagarna på̊ mat och 

dryck och dessa tillfällen ska gärna lämna utrymme för nätverkande mellan 
föreningens medlemmar och samarbetspartnerns anställda. 

• Utbildningarna ska hålla hög kvalitet. Vi ser gärna att utbildningarna ger praktisk 
vägledning och går igenom nyheter på området. Vidare uppskattar vi att 
samarbetspartnern både erbjuder grundläggande utbildningar, för de som är mer 
juniora i yrket eller på området – och erbjuder mer avancerade utbildningar. 

• Varje utbildning ska pågå i minst 1,5 timme. Två närliggande seminarier får 
läggas samman och samarbetspartnern kan på så sätt erbjuda en 
halvdagsutbildning. 

• Anbud (i form av ifylld mall) skickas till 
koordinator@sverigesbolagsjurister.se senast måndagen den 11 oktober 
2021. 

 
 

Lista med områden 
 

1. Aktiemarknadsrätt  
2. Anti-korruption  
3. Arbetsrätt och pensioner  
4. Avtalsrätt (minst 6 seminarier, mängd och bredd värdesätts särskilt vid urval)  
5. Bank och finans  
6. Bolagsstyrning  
7. Compliance inom företag (ej bank/finansiellt institut) 
8. Compliance inom bank/finansiellt institut  
9. Digitalisering inom juridiken  
10. Entreprenadrätt  
11. Fastighetsrätt  
12. Företagshemligheter och säkerhetsskydd  
13. Företagsöverlåtelser, M&A  
14. Immaterialrätt – Upphovsrätt  
15. Immaterialrätt – Patenträtt  
16. Immaterialrätt – Varumärken, Domännamn, Sociala medier 
17. Internationella avtal  
18. Kapitalförvaltning och finansiell reglering  
19. Konkurrensrätt och EU-rätt  
20. Konsumenträtt  
21. Legal English  
22. Life science  
23. Marknadsrätt  
24. Miljö- och energirätt  
25. Offentlig upphandling  
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26. Personuppgifter  
27. Rekonstruktion och insolvensrätt  
28. Sjö- och transporträtt  
29. Skadestånd och försäkring  
30. Skatterätt  
31. Trade compliance  
32. Tvistelösning  

 
 
Mall 
 
Byrå/företag och ort/kontor som kommer att hålla seminarium/webinarium:  
 
[Byrå-/företagsnamn, ort/kontor] 
 
Kort beskrivning av byrå/företag: 
 
[Vänligen ange kort beskrivning av byråns/företagets verksamhetsområden m.m.]  
 
Beskrivning av jämställdhetsarbete:  
 
[Vänligen beskriv byråns/företagets jämställdhetsarbete. Om företaget är ett delägt 
bolag, t.ex. en advokatbyrå, ska även könsfördelning anges för (i) delägarna och (ii) 
styrelsen]  

 
Område:  
 
[Vänligen ange från listan ovan] 
 
Specifikation av seminarier/webinarier inom området:  

 
För varje seminarium/webinarium i anbudet anges följande: 
 
[Rubrik och inom parentes uppgift om utbildningen ges som webinarium, seminarium 
eller både och] 
 
[Namn och titel på̊ utbildare, gärna med länk till utbildarens presentation på byråns 
hemsida alt. LinkedIn] 
 
[Beskrivning av utbildningens innehåll]  

 
 


