
 

 

 

Vad kom vi överens om? - Avtal & Familjerätt 

Datum: Torsdagen den 25 februari 2016 

Tid: kl 08:00-10:00   

 

Föreläsningen är öppen för alla, vilket innebär att personer som inte arbetar inom ekonomi (eller juridik) är 

välkomna att anmäla sig.  Föreläsningen startar kl 08:00, och vi som vill mingla lite extra ses från kl 07:40. 

Dagligen träffas det mängder av avtal, inte minst på grund av den ökade näthandeln. 

Företag träffar avtal om köp och försäljning av varor och tjänster, både muntliga och skriftliga. 

- Hade den representanten verkligen rätt att ta det beslutet?  

- Vad kom vi egentligen överens om?  

- Har det träffats ett avtal överhuvudtaget? 

Föreläsningen kommer bland annat behandla olika standardavtal och vad det har för betydelse i affärslivet. 

Det blir exempel och lite intressanta rättsfall. 

Vi kommer också lyssna till en föreläsning om arvsregler och behovet av testamente, samt överlåtelser 

såsom gåva/bodelning för makar och sambor. 

Först ut att hålla föredrag är advokat Johan Lövrup från Advokatfirman Glimstedt AB. Han har varit verksam som advokat i 

Alingsås sedan 1985, med inriktning på konkurs- obeståndsjuridik, affärsjuridik mot mindre företag och straffrätt.  

Föreläser gör även juristen Jennie Brodén, som startade upp en byrå under hösten 2015, JB Familjejuridik. Jennie arbetar med 

familjerättsliga avtal, såsom bouppteckningar, arvskifte, testamente, bodelningar och gåvor. Hon har de senaste sju åren 

arbetat på Sparbanken Alingsås avdelning för Familjejuridik, och innan dess som privatrådgivare på banken. 

Vi njuter av en god fikabuffé direkt efter föreläsningen, senast kl 09:45. 

Plats: First Hotel Grand Alingsås, konferenslokal  

Pris: 250 kr per person* 

Anmälan senast 17/2 till: sa.jo@flexfunktion.com 

Inbetalningen ber vi er göra via Swish till 070-4412314 eller bankgiro 301-0501, senast tillhanda 17/2. 

*Denna avgift gäller även om du anmält dig och inte kan komma. Priset utgör din del av lokalen, fikan och en 

donation till Rädda Barnen (allt överskott). Mer detaljerad information kan fås efter 17/2. 

 

 

Hoppas vi ses! 

Mvh, 

Ekonomernas Nätverk i Alingsås (ENiA) 

 

Vid frågor: 070-4412314, Sandra Johansson, Flexfunktion ekonomibyrå  

 

 


