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Välkommen till
Alumnidagen 2013
A

lumnidagen den 15 maj känns avlägsen denna gråmulna februaridag när
jag skriver dessa rader. Men vi vet alla hur
snabbt det går tills ”Vintern rasat ut bland
våra fjällar…” och studenterna springer
nedför Carolinabacken på sista april (som
vi säger här i Uppsala). Två veckor senare
är det dags för nya och gamla alumner, studenter, lärare och forskare på Juridicum att
återförenas på Alumnidagen. Vi som jobbar i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
har som vanligt satt ribban högt och kan
lova ett spännande och varierande seminarieprogram. Dagen avslutas med traditionsenlig bankett på nation, denna gång
på Norrlands. Vi hoppas att Alumnidagen
ska locka många av er att komma tillbaka
till universitetshuset i Uppsala, och att
Alumnidagen kan bli en trevlig vårtradition för ännu fler alumner. Locka med er
kollegor och kurskamrater så att vi blir riktigt många i år.
Jag vill passa på att nämna något om
mig som är ny ordförande i stiftelsen. Jag
är 41 år, infödd Uppsalabo och advokat. Jag
tog min juristexamen i Uppsala för 14 år
sedan och har sedan dess arbetat med affärsjuridik på advokatbyrå i Stockholm. Jag
har varit engagerad i stiftelsens styrelse i

fem år. Det är ett roligt och givande uppdrag där jag dels får möjlighet att fortsätta
hålla kontakten med Juridicum som gett
mig den bästa juristutbildningen (även
bekräftat av Högskoleverkets utvärdering i
höstas), dels får chans att arbeta med några
av landets främsta jurister.
Avslutningsvis, ett sort tack till Rolf
Johansson som varit stiftelsens ordförande
sedan stiftelsen grundades för drygt tio år
sedan. Utan Rolfs värdefulla insatser och
engagemang hade stiftelsen inte varit vad
den är idag, och vi Uppsalajurister kan
vara stolta över att ha en så väl fungerande
alumnverksamhet. Det är glädjande att
Rolf fortsätter sitt engagemang i styrelsen.
Jag önskar er alla en fin vår tills vi ses i
Uppsala den 15 maj. Varmt välkomna!

Fredrika Skoog

Ordförande Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
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Missa inte
årets Alumnidag
Nu har du återigen möjligheten att ta del av en heldag där du får återse kända
ansikten och miljöer från studietiden. Dessutom är Alumnidagen utöver kära
återseenden och minnen också ett tillfälle till juridisk vidareutbildning och
fördjupning.
I programmet till årets Alumnidag återfinns en
mängd spännande ämnen, som lyfts fram och belyses av framstående talare och debattörer. Bland
annat kommer narkotikabrottslighet, offentlig
upphandling och domstolsprocessens samhällsfunktion att diskuteras på seminarierna. Mellan
seminarierna ges möjlighet till mingel och kontaktskapande över fika och lunch, samt givetvis
även på kvällens bankett.
Banketten på Norrlands nation ingår i priset
för Alumnidagen, liksom fika och lunch under
dagen. Den är en riktig uppsaliensisk sittning enligt alla traditioner. Det kommer bjudas på god
mat, tal, underhållning och sång, allt tillsammans
med nuvarande juriststudenter, som deltar både
under dagen och på banketten.
I år äger Alumnidagen rum den 15 maj och
solsken är beställt för att det vårvackra Uppsala
ska få tillfälle att visa upp sig från sin absolut
bästa sida. Ta chansen att återvända till Uppsala
för en dag fylld av minnen och möten med gamla
vänner, nuvarande studenter och personal vid Juridicum!
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Sista anmälningsdag är den

Program
08.30

Registrering och kaffe

09.00

Priset för bästa examensarbete

10.00
En europeisk
kontraktsrätt

Straff för
narkotikabrott
11.45
13.15

15.00

Lunch, Borgen
Kan exploatering
av naturresurser
förenas med skydd
av natur och
miljö?

Stora förändringar
inom upphandlingsområdet

Kaffe

15.30
Paneldebatt: Domstolen som arena
17.00
17.30

Fördrink, Jontes stuga

18.30
Bankett, Norrlands nation

Buss till Sthlm C avgår från Norrlands nation efter banketten cirka kl. 24 (självkostnadspris, bokas i samband med anmälan).

Straff för narkotikabrott
10:00–11:45
Straffmätningspraxis för narkotikabrott har ändrats.
Sort och mängd har mindre betydelse och den tilltalades roll i brottsligheten betonas. Att en nyanserad
bedömning ska göras är okontroversiellt. Men en effekt har blivit att straffen i många fall blir avsevärt
mildare. Är det en önskvärd utveckling eller tvärtom
oönskat?
Narkotikabrott har straffats strängt för att det har ansetts minska narkotikans skadeverkningar. Medför
den nya praxisen att brottsligheten ökar? Hur illa är
det i så fall?

Per Gudmundson

Per Ole Träskman

Moderator

Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen och
ledamot i Alumnistiftelsens styrelse

Medverkande

Per Ole Träskman, professor, Lunds universitet
Paulina Neuding, chefredaktör, Tidskriften NEO
Per Gudmundson, ledarskribent, Svenska Dagbladet
Kim Nilvall, kriminalinspektör, Rikskriminalpolisen

Kim Nilvall

Paulina Neuding

Göran Lambertz

En europeisk kontraktsrätt
10:00–11:45
Fd justitierådet Torgny Håstad analyserar försöken att åstadkomma en gemensam europeisk kontraktsrätt (PECL, DCFR,
EU-kommissionens expertgrupps Feasibility Study och EUkommissionens Common European Sales Law).
Hur förhåller sig förslagen till svensk rätt? Är de värda att
stödja och vad händer framöver? Föredragshållaren deltog i
utarbetandet av DCFR och Feasibility Study.

Torgny Håstad

Föredragshållare

Torgny Håstad, professor i civilrätt, fd justitieråd i Högsta
domstolen och ledamot i Alumnistiftelsens styrelse

Kan exploatering av naturresurser förenas med skydd av natur och miljö?
13:15–15:00
Hand i hand med utvecklingen av näringslivet och av samhällets infrastruktur går ett utnyttjande av naturresurser
och av den natur som omger oss. Det tycks ofrånkomligt
att detta leder till konflikter, inte minst lokalt. Vi påminner oss allt från utbyggnad av vattenkraften, exploatering
av malmfälten, kalhuggning av skogsområden, utbyggnad
av vindkraftsanläggningar till dragningen av nya vägar.
Mikael Karlsson

Gabriel Michanek

Seminariet kommer att belysa hur de var för sig starka intressen som talar för och emot exploatering kan balanseras
och om och i så fall hur rättsliga åtgärder kan medverka
till detta.

Moderator

Gabriel Michanek, professor i miljörätt, Uppsala universitet

Medverkande
Ulrik Johansson

Ulrik Johansson, bolagsjurist, Stora Enso
Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen
Torunn Hofset, miljörättsjurist, tf sektionschef sektionen
för samhällsplanering, Naturvårdsverket

Stora förändringar inom upphandlingsområdet
13:15–15:00
Inom kort kommer nya EU-direktiv att antas om offentlig upphandling. Direktiven kommer innebära stora förändringar. Vilka blir de
viktigaste praktiska konsekvenserna av de nya EU-direktiven? Hur
påverkas små och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingar? Vad innebär de utökade möjligheterna till förhandlingar vid offentliga upphandlingar?
Dessa frågor kommer att diskuteras av vår panel som har lång erfarenhet inom upphandlingsområdet. Andrea Sundstrand kommer
inleda seminariet med att ge oss en allmän bild av offentlig upphandling idag.

Stefan Holm

eldahl
Ellen Hausel H

Moderator

Andrea Sundstrand, doktor i offentlig rätt vid Stockholms Universitet
och advokat

Medverkande

Ellen Hausel Heldahl, chef avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling på Konkurrensverket
Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega
Fredrik Linder, advokat och partner, Hamilton

Fredrik Linder
Andrea Sundstrand

Krister Thelin

Shirin Ahlbäck Öberg

Sten Heckscher

Clarence Crafoord

Elisabet Fura

Paneldebatt: Domstolen som arena
15:30–17:00
Domstolens uppgift är att utifrån gällande rätt avgöra tvister mellan enskilda eller mellan enskilda och det allmänna. Domstolsprocessen kan emellertid också fylla andra syften. Brottsoffret kan söka upprättelse genom att konfrontera gärningsmannen, den åtalade aktivisten kan
använda rättegången för politiska uttalanden och intresseorganisationen kan inleda process för
att nå ut med sitt budskap. En krigstribunal dömer i brottmål men kan bli en politisk arena för
vinnare och förlorare. S.k. försoningsprocesser försöker återupprätta förtroende.
Hur påverkar dessa olika syften synen på och tilltron till domstolarna? Hur påverkar dramaturgi och känsloargument domaren och därmed domen?

Moderator

Sten Heckscher, fd ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrättspresident och
statsråd

Medverkande

Elisabet Fura, chefsjustitieombudsman
Annika Ström Melin, ledarskribent på DN
Krister Thelin, lagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge
Clarence Crafoord, jurist och chef för Centrum för rättvisa
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet

Alumnistiftelsens Pris för
Bästa Examensarbete
Varje år tilldelas två studenter som skrivit examensuppsats under det
gångna året Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete. Handledarna på Juridicum nominerar kandidater till priset och en jury inom
stiftelsens styrelse fattar beslut efter en noggrann genomgång. Vinnarna
tilldelas 10 000 kr vardera och får också presentera sina respektive uppsatser på ett seminarium under Alumnidagen. Vinnarna kommer att
tillkännages på stiftelsens webbplats i april. De nominerade är:

En europeisk skatt på finansiella transaktioner
Emelie Eriksson
Handledare: Bertil Wiman

Kontraktuell lojalitetsplikt som
allmän rättsprincip
Martin Henning
Handledare: Mikael Möller

Your Europe – Your name? An
analysis of the compatibility of
Swedish private international law
and the European Union law in
name matters
Linnea Håkansson
Handledare: Maarit Jänterä-Jareborg

Stiftelselika förmögenhetsbildningar. Något om gränslandet mellan
förmögenhet och personlighet samt
den skatterätt som visar vägen dit
Oscar Nyren
Handledare: Erika P Björkdahl

Monti II-förordningens tillkomst
och fall – Om svårigheterna med
att reglera strejkrätten på EU-nivå
Mattias Kumlien
Handledare: Jonas Malmberg

Hearsay Evidence
Roza Cengiz
Handledare: Minna Gräns

”Min karriär är inte
särskilt genomtänkt”
Åsa Thunman, ny ledamot i Alumnistiftelsens styrelse,
tycker att bolagsjurist är världens bästa juristjobb och
har svårt att säga nej till spännande saker.
Sedan ett och ett halvt år tillbaka är Åsa Thunman
chefsjurist på Securitas AB. Tidigare har hon bland
annat varit chefsjurist och VD inom medicinteknikbranschen, samt arbetat på advokatbyrå. Hon sitter
också sedan snart tre år i Scanias bolagsstyrelse, och
till det lägger hon nu uppdraget som styrelseledamot
i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse.
–Min karriär har inte varit särskilt genomtänkt,
utan bygger nog snarare på min naturliga nyfikenhet om hur allt fungerar och oförmåga att säga nej
när det dyker upp spännande saker man kan göra.
Jag fascineras mycket av juridikens samspel med
affärsverksamheten, en balans av risktagande, bra
risk management och struktur, och så allt brandsläckande för det man inte kunnat förebygga eller
förutse.
Gillar sitt jobb
I Alumnistiftelsen hoppas hon nu kunna bidra
med erfarenheter från sin roll som bolagsjurist
– ett jobb hon beskriver som ”världens bästa juristjobb”. Hon minns själv
hur vaga uppfattningar om arbetslivet man kunde ha som student, och vill
gärna bidra till att ge en bild av den mängd karriärvägar som finns inom
juristbranschen.
–Jurister jobbar med så mycket olika saker efter utbildningen, men
bilden man har som student är ofta att valen är få och att det finns en bana
man “ska gå”.
Åsa tog sin examen 1993. Från studietiden minns hon framför allt
glädjen i att ständigt få tackla nya ämnen och djupdyka i frågor på ett helt
annat sätt än vad som är möjligt i hennes nuvarande arbete.
–Men då har jag nog förträngt en hel del av det hårda arbete man
gjorde också!

Mentorskapsprojektet

Ännu ett år, och ännu en upplaga av Mentorskapsprojektet
har startat. Den 6 februari var det kickoff för årets omgång.
I snart tio år har Uppsalajuristernas Alumnistiftelse drivit ett mentorskapsprojekt för
studenter vid Juridicum i Uppsala. Tanken är
enkel: genom att sammanföra juridikstuderande med yrkesverksamma jurister skapar
vi ett givande utbyte för båda parter. För studenten är det oerhört värdefullt att få insikt i
vad som väntar i det framtida arbetslivet och
vilka krav och förväntningar som ställs på en

yrkesverksam jurist. För den yrkesverksamme
juristen innebär projektet att man får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och
tala om sin yrkesroll ur ett annat perspektiv.
Det ges tillfälle till insikter i vilka krav dagens
juriststudenter ställer på sin framtida arbetsplats och alumner får möjlighet att bekanta sig
med morgondagens juristgeneration.

projektet? TveÄr du intresserad och vill veta mer om
uu.se/jurist
mn.
.alu
www
sida
ka inte att besöka vår hem
nsvarige
uda
huv
ets
jekt
spro
eller kontakta mentorskap
.
u.se
Emma Bolin på mentor@jur.u

Foto: Andreas Strandberg

Ett av universitetets största

–Vi kan med stolthet informera om att projektet har växt för varje år som gått och numera
tillhör det ett av universitetets största mentorskapsprojekt, med närmare 160 mentorer och
adepter i år, säger Emma Bolin, huvudansvarig
för projektet.
En mentor som deltagit i projektet under
flera år är Christer Rudén, jurist på Svensk
Energi. För hans del är det tre omständigheter
som lett till att han ställt upp som mentor.
–Den första är att jag själv under studietiden kände att jag hade ganska vag uppfattning om hur arbetslivet såg ut för jurister. Den
andra är att både min förra arbetsgivare, Vattenfall AB, och sedan min nuvarande, Svensk
Energi, gav mig möjlighet att låta mina adepter

besöka min arbetsplats, träffa mina kollegor,
och även följa med på möten och rättegångar.
Den tredje omständigheten är att jag märkte
att det uppskattades av adepterna att de fick
vara med i mitt vardagliga arbetsliv och vara
med och diskutera konkreta frågor.

Kickoff

Projektet startar varje år i februari med en gemensam middag i Uppsala för alla deltagare.
Under trevliga former får mentorerna och
adepterna stifta bekantskap med varandra för
första gången. För många mentorer är det också ett uppskattat återbesök i Uppsalas studentvärld. I år hölls kickoff-middagen på Smålands
nation och var en mycket lyckad tillställning.

Styrelsen 2012–2013

Fredrika Skoog

Malin Blohm

Mari Andersson

Torbjörn Andersson

Rolf Johansson

Göran Lambertz

Olle Lundin

Patric Palm

Henrik Hassel

Anton Krögerström

Johanna Flink

Emma Bolin

jur kand 1999
advokat och delägare,
advokatfirman Hamilton

jur kand 1978
advokat

jur stud
representant ELSA

jur stud
verkställande ledamot

jur kand 1976
justitieråd

jur stud
representant Juridiska
Föreningen

jur kand 1977
lagman, Förvaltningsrätten i Stockholm

jur dr 1999
professor, juridiska institutioens prefekt

jur stud
representant JUSEK

jur kand 1992
professor, dekanus vid
Juridiska fakulteten

VD Hansoft AB

jur stud
oberoende studeranderepresentant

Susanne Håkansson

Torgny Håstad

Maria Ingelsson

Anna Skarhed

Åsa Thunman,

Fredrik Wersäll

jur kand 1986
bankjurist, Swedbank

jur kand 1977
justitiekansler

jur kand 1967
professor, f d justitieråd

jur kand 1993
chefsjurist, Securitas

Arbetsgruppen
Inom Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
utförs mycket av det löpande arbetet av
studenter som valt att engagera sig i verksamheten. Dessa utgör stiftelsens arbetsgrupp, som i sin tur består av fyra undergrupper.
Att vara engagerad i arbetsgruppen
innebär att man får vara med och driva
en spännande och intressant verksamhet.
Samtidigt skapas givande kontakter mellan yrkesverksamma jurister och dagens
studeter, vilket är ett av stiftelsens huvudändamål.

jur kand 2001
advokat och delägare,
advokatfirman Lindahl

Per-Ola Jansson
jur kand 1970
direktör

jur kand 1976
hovrättspresident, Svea
hovrätt

Verkställande ledamot
Malin Blohm
Sponsorgruppen
Anton Krögerström, ansvarig
Henrik Hassel
Anton Kántor
Johan Malmsten

Mentorskapsgruppen
Emma Bolin, ansvarig
Vanja Eriksson
Sebastian Westerling
Johanna Flink
Daniel Larsson

Bankettgruppen
Malin Blohm, ansvarig
Katarina Dahlqvist
Johanna Persson
Eric Lennerth

Marknadsförings- och
kommunikationsgruppen
Lars Halvarsson, ansvarig
Carl Gleisner

Se hela vår utgivning på hemsidan
www.iustus.se
kundtjanst@iustus.se | www.iustus.se

Vi rekryterar
och bjuder på fördrink
Vi söker ständigt duktiga och drivna personer som kan bidra till Lindahls
fortsatta framgång och tillväxt. Just nu söker vi tre biträdande jurister
till kontoret i Uppsala.
Välkommen till Jontes stuga på fördrinken inför alumnibanketten,
så kan vi bekanta oss mer.
Från kl. 17.45 den 15 maj finns vi på plats.
www.lindahl.se

