Välkommen till 2019-års Bertil Bengtssonseminarium
med presentation av boken

Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer
arrangerat av Försäkringsjuridiska föreningen
i samarbete med Juridiska institutionen
Torsdagen den 16 maj 2019
kl. 16.00 – 18.00 (ca)
Sal B 22, Handelshögskolan
Vasagatan 1, Göteborg

Efter seminariet bjuder föreningen på en buffé i Malmstensvåningen. Begränsat antal
platser – först-till-kvarn gäller.
Anmälan:
Bindande anmälan sker till Martin Engdahl, martin.engdahl@lansforsakringar.se eller
telefon 031-63 80 29, senast fredagen den 10 maj 2019. Ange om du önskar delta i
buffén. Anmälan kan även göras på föreningens hemsida www.fjfgbg.se.
Programinnehåll:
I samband med Bertil Bengtssons 90-årsdag publicerades en festskrift med artiklar inom
de olika juridiska fält Bertil varit verksam. Tidigare års seminarier har haft olika temata
och ägt rum i Uppsala och Lund. Denna gång har turen kommit till Göteborg och temat
är försäkringsrätt.
Bertil Bengtsson har varit en flitig skribent i de fyra försäkringsrättsliga antologier som
utkommit sedan 2009. I den nu aktuella antologin (2018) om försäkringsrättsliga regler
och principer bidrar han med hela två uppsatser. Förutom Bertil Bengtsson medverkar
Eva Lindell-Frantz och Birger Nydrén som också författat artiklar i antologin.
Program
16.00 – 16.15
Robert Lundström, FJF:s ordförande
Per Cramér, Handelshögskolans rektor

Välkomsthälsning/introduktion

16.15 - 16.45
Bertil Bengtsson, professor,
f.d. justitieråd

Skadestånd vid försäkringsavtal

16.45 – 17.15
Eva Lindell-Frantz, docent i civilrätt,
Lunds universitet

Lojalitetspliktens betydelse vid
skadereglering

17.15 – 17.45
Birger Nydrén,

Anspråkslös skadeanmälan?

17.45 – 18.00
Anna Skarhed, f.d. JK

Frågor/kommentarer samt några
avslutande ord från kommittén för Bertil
Bengtssonseminariet

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
ca 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 genom bidrag från försäkringsbranschen.
Sponsorer 2019: Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Nordia, Advokatfirman Vinge, BNP Paribas
Cardif Nordic, Crawford & Company, Högskolan Väst, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Nordic
Loss Adjusting, Rosengrens Advokatbyrå, Sedgwick Sweden och Volvo Cars.

