
 
 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE  
OCH SEMINARIUM  

ARRANGERAT AV  
FÖRSÄKRINGSJURIDISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG 

 
Tid och plats  

Torsdagen den 4 maj 2017 
kl 16.00 – 18.15 (ca) 

Läppstiftet Konferenscenter 
Lilla Bommen 1, Loungen, våning 21 

Efteråt serveras buffé 
Mötesavgift 

Arrangemanget är kostnadsfritt 

Anmälan 
Anmäl deltagande till Martin Engdahl (martin.engdahl@lansforsakringar.se)  

eller via FJF:s hemsida www.fjfgbg.se senast den 28 april 2017. 
 

Ange i anmälan om du stannar kvar på buffén.  
Anmälan om att du stannar kvar på buffén är bindande.   

 
       Program 

• Årsmötesförhandlingar 
• Immaterialrättsliga tvister och skadestånd – Hur försäkrar sig man mot 

dessa? 
 

Peter Kenamets, Partner på Awapatent 
 
 Immaterialrättsliga tvister utgör en typ av skadeståndsärenden där traditionell försäkring är 
svåröverblickbar och därmed mycket kostsam. Hur hanteras då dessa tvister och skadeståndsmål rent 
praktiskt i Sverige.  Awapatent är ett bolag som är specialiserade på denna typ av rättigheter och 
bistår även sina kunder i tvisteprocessen varför de har kunskap och erfarenhet av hur vanligt det är 
med försäkringslösningar som skydd för rättegångskostnader och de utdömda skadestånden, eller om 
bolagen hittar andra former av skydd och lösningar än försäkring för det. 

 
        
Försäkringsjuridiska Föreningen i Göteborg (”FJF”) är en ideell förening med Juridiska institutionen vid Göteborgs Universitet 
och försäkringsbranschen som tillskyndare. Bland medlemmarna i FJF, som f n är drygt 200 till antalet, återfinns såväl 
juridikstuderande som yrkesverksamma med inriktning på försäkringsrätt. De främsta syftena med FJF är att främja 
kompetensutveckling hos medlemmarna samt erfarenhetsutbyte mellan universitet och näringsliv. FJF arrangerar bl a seminarier – 
däribland den årliga Försäkringsrättsdagen – i olika skadeståndsrättsliga och försäkringsjuridiska ämnen. FJF:s verksamhet 
finansieras huvudsakligen genom sponsorbidrag från försäkringsbranschen. 
 
Sponsorer 2016: Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Nordia, Advokatfirman Vinge, AON, BNP Parisbas Cardif Nordic, 
Crawford & Company, Folksam, Göta Lejon, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Moderna Försäkringar, Rosengrens 
Advokatbyrå, Stena Rederi, Willis och Volvo Cars. 
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