
Att veta vem som ska ärva vad är ofta en trygghet för 
många människor. Det är här du som jurist kan göra 
skillnad. Nyckeln ligger i att kunna tolka lagtexterna, 
ha kunskap om rättspraxis samt veta hur olika rättsfall 
påverkar.

Under detta seminarium kommer advokat Fredric 
Renström, med mångårig erfarenhet kring gåvor och 
testamenten, att dela med sig av sina kunskaper. Har 
du något eget fall du vill diskutera går det bra att skicka 
in det i förväg. Under dagen kommer vi även kort 
presentera Hjärt-Lungfonden och ge en inblick i den 
forskning vi finansierar.

Lunch, fika samt dokumentation och deltagarintyg 
ingår. Deltagande i seminariet motsvarar sex utbild-
ningstimmar. 

Under dagen får du lära dig mer om:
• Arvsordningen
• Makes arvsrätt
•  Vem äger egentligen vad – vilken egendom 
  kan man förfoga över genom testamente?
•  Frågor att beakta innan man upprättar 
  ett testamente
• Formkraven för testamente
• Upprättandet av testamente
• Ogiltighet/återkallelse m.m.
• Tolkning av testamente

Seminariet brukar vara mycket populärt, så det är en 
god idé att svara så snart som möjligt. Anmälan är bin-
dande. Observera att seminariet endast kommer att ske 
fysiskt och inte via streaming. För anmälan och frågor, 
mejla Håkan Karlsson på: hakan.karlsson@hjart-lung-
fonden.se eller ring på 08-566 24 241.

Varmt välkommen!
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Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

Gåvor och 
testamenten
Att ge en gåva eller förverkliga sin sista vilja genom ett testamente borde vara enkelt. 
Tyvärr är reglerna som omgärdar tolkningen av juridiken komplicerade. 
På detta seminarium reder advokat Fredric Renström ut begreppen och besvarar de 
vanligaste frågorna kring testamenten.

PLATS: Elite Hotel Savoy 
ADRESS: Norra Vallgatan 62, Malmö 
DAG: Onsdag 8 december 2021 
TID: 09:00-16:15 (fika från 08.30)
KOSTNAD: 5 000 kr/person
SEMINARIELEDARE: Advokat Fredric Renström
 
Sista anmälningsdag är 1 december

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning med målet att besegra hjärt-lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton  
PG 90 91 92-7 och BG 909-1927, som beviljats av Svensk insamlingskontroll. Organisationsnummer: 80 20 06-0763. www.hjart-lungfonden.se

Äntligen kan vi ses igen! Därför arrangerar vi
återigen vårt populära seminarium:


