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Svensk Juriststämma 22-24 november 1999 
På uppdrag av JUSEK har VJS (Stiftelsen, Institutet för Vidareutbildning av 
Jurister, Samhällsvetare och Ekonomer) åtagit sig att anordna Svensk Jurist-
stämma 1999 (Juriststämman). Detta har skett mot bakgrund av att JUSEK 
beslutat att inrätta 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 kompetens-
utveckling i övrigt 

att  skapa en mötesplats för utbyte av kunskaper och åsikter  

att  presentera och diskutera aktuella forskningsresultat och forsknings-
idéer samt 

att  underlätta sociala kontakter. 

Juriststämman kommer att genomföras 22-24 november 1999 på Stockholms-
mässan i Älvsjö. Deltagarna kommer att erbjudas ett brett utbud av semina-
rier, föreläsningar, debatter och andra för målgruppen relevanta aktiviteter. 

I syfte att underlätta för jurister, ombudsmän, förhandlare och andra an-
ställda i kommunerna och vid Svenska Kommunförbundet att bevista Jurist-
stämman har en överenskommelse gjort med VJS. Rabatter på anmälnings-
avgiften ges enligt följande: (exklusive moms) 
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Ordinarie pris:   

1 dag: 3150 kr   2 dagar: 3950 kr     3 dagar: 4750 kr 

Rabbaterat pris för anställda i kommunerna och vid Svenska Kommunförbundet: 

1 dag: 2520 kr    2 dagar: 3160 kr    3 dagar: 3800 kr 

Stämmokatalog med program, anmälningsblankett och övrig information 
kommer att skickas ut av VJS i mitten av september. Katalogen kommer att 
distribueras till samtliga kommunstyrelser och kommunjurister. Katalogen 
kommer också att skickas ut till yrkesverksamma jurister som är medlemmar 
av JUSEK. Katalogen kan även beställas via VJS på fax 08-662 79 92. Vid an-
mälan är det viktigt att notera att anmälaren är anställd i kommun eller hos 
SK, för att få den avtalade rabatten.  

I samband med Juriststämman planerar civil- och kommunalrättssektionen 
vid Svenska Kommunförbundet att anordna en informell träff för stämmo-
deltagarna från kommunerna och förbundet. Då vi bjuder på lättare förtäring 
är vi tacksamma om Ni kan E-maila eller faxa Er avsikt att delta i Jurist-
stämman till oss. Ni kommer därefter att få en inbjudan till sammankomsten.  

E-mail: gun-britt.rostock@svekom.se eller fax: 08-772 44 70 

Information om avtalet mellan VJS och Landstingsförbundet för 
landstingsanställda ges av Gunnar Bergström på Landstingsförbundet,  
E-mail: gunnar.bergstrom@lf.se eller tfn 08-7024473. 

 

Väl mött på Juriststämman! 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Ellen Heldahl, 
Civilrättssektionen, e-mail: ellen.heldahl@svekom.se, tfn 08-772 44 22 eller fax 
08-772 44 90 
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