Inbjudan till kurs i

Internationella avtal
- praktisk kontraktsskrivning för icke-jurister.
Torsdagen den 19 maj 2016, Elite Hotel Knaust, Sundsvall
Affärsjuridik kan vara snårigt, särskilt i internationella förhållanden. För den
som går vilse i paragrafdjungeln kan misstagen bli kostsamma! Du har nu
möjlighet att lära dig fällor, fallgropar och nyttiga affärsjuridiska tips och trix
som filtrerar bort onödigt ”juridiksnack” och fokuserar på vad som faktiskt
betyder något i verkligheten. Kursen vänder sig till inköpare, säljare, chefer,
projektledare, ledande befattningshavare, konsulter och andra som sluter
avtal med kunder eller leverantörer från andra länder.
PROGRAM
09.30

Registrering - kaffe

10.00-12.00

Introduktion till den internationella avtalsrätten
* Tillämplig lag i internationella affärstransaktioner * Avtals
ingående – se upp, här gäller delvis andra regler än i Sverige
* Fel, dröjsmål och reklamationer * Behörighet och befogenhet –
vem får egentligen ingå avtal i företagets namn?
KAFFE/TE

12.00-13.00

Standardavtal
* Hur omfattande måste avtal vara? När räcker det med ett
standardavtal? * Vilka standardavtal är lämpliga att använda?
* Hur gör man standardavtalet till en del av överenskommelsen
med kunden/leverantören?

13.00.14.00

LUNCH

14.00-16.30

Praktisk övning – avtalsgranskning/skrivning
* Vilka villkor bör och kan du ta med i ett avtal? * Vilka är de
vanligaste fallgroparna och vilka villkor är mest kostnadsdrivande? * Hur kan jag begränsa mitt ansvar och övriga risker?
* Hur säkerställer jag att motparten inte utnyttjar mina
företagshemligheter eller mina immateriella rättigheter?
* Vilka tips och tricks bör jag känna till för att positionera mitt
företag vid avtalsskrivande? * Finns det ord och uttryck som är
”farliga”i internationella avtal och vilka är i så fall dessa?
KAFFE/TE

16.30-17.30

Internationell tvistlösning och förhandlingsteknik
* Reklamera rätt så att du inte förlorar dina rättigheter!
* Positionera dig inför en tvist! * Skiljeförfarande eller allmän
domstol – vilka är skillnaderna och vad ska Jag välja? * Vad kostar
kalaset? Risker och kostnader vid internationella avtalstvister.
* Tips och trix vid internationella förhandlingar – så avslöjar du
t.ex. en bluff.

När
Torsdagen den 19 maj, 2016,
kl 10.00-17.30
Var
Elite Hotel Knaust, Storgatan 13,
Sundsvall
Pris
Handelskammarens medlemmar
2.500 kr exkl moms. Övriga 3.500 kr
exkl moms. I priset ingår fika och
lunch samt kursmaterial med flera
avtalsmallar och nyttiga checklistor.
Kursledare
Robert Persson är bolagsjurist med
mångårig erfarenhet av affärsjuridiska
frågor
från
bolag,
advokatbyrå och domstolar. Robert
har under flera år varit en populär
gästlärare i svensk- och internationell
avtals- och köprätt på juristprogrammet och olika fristående
kurser vid Umeå universitet men
anlitas även som föreläsare av både
företag och organisationer.
Anmälan
Din anmälan, som är bindande efter
sista anmälningsdag, vill vi få senast
den 9 maj via
http://simplesignup.se/event/69827
Mer info
Kontakta Berit Sjödin,
Handelskammaren, E-post:
berit.sjodin@midchamber.se

