Bolagssupporten Stockholm AB är en Auktoriserad Ekonomibyrå med fokus på kvalitet och personligt bemötande.
Verksamheten startade år 2005 – 2006 i Norrvikens Företagspark, Sollentuna. Idag sitter vi på Luntmakargatan 85 i Stockholm.
Våra kunder varierar i storlek och omsättning, allt från den enskilde företagaren till de stora koncernägda aktiebolagen. Vi tillhandahåller
samtliga tjänster inom redovisning, ekonomisk förvaltning samt interimstjänster inom ekonomi och organisation.
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Presentation

Denna resurs är en mycket social, analytisk och noggrann person med många års erfarenhet av
juridiskt arbete, både nationellt och internationellt. Genom åren har resursen arbetat i olika
roller som bland annat bolagsjurist och affärsjurist samt har en gedigen erfarenhet av bland
annat avtals- och bolagsrätt samt offentliga upphandlingar. Tack vare sin arbetslivserfarenhet
har resursen blivit mycket stresstålig och har lätt för att sätta sig in i nya situationer och miljöer.
Hon arbetar både självständigt såväl som i grupp obehindrat och är säker i sin juridik.

Arbetslivserfarenhet

ADDeras AB		
Bolagsjurist
Resursen arbetade som bolagsjurist och gav juridisk rådgivning
i frågor rörande främst avtal och bolagsrättsliga frågor, IT-rätt,
offentlig upphandling, konkurrensrätt samt frågor angående
personuppgiftslagen. Hon granskade, upprättade och förhandlade olika avtal samt företrädde bolaget i tvister gentemot andra
företag. Var med och startade upp bolaget och arbetade där
mellan 2012-2013 och därefter under 2016-2017.

2016 - pågående
Stockholm

Affärskoncept AB		
Bolagsjurist
På Affärsconcept arbetade resursen som bolagsjurist/konsult ute
hos företagets kunder, som var både olika företag samt myndigheter. Resursen arbetade främst inom avtals- och bolagsrätt,
offentlig upphandling men även IT-rätt, immaterialrätt, dataskyddsförordningen samt tvistlösning. Granskning, upprättande
och förhandling av avtal var vanligt förekommande.

2014 - 206
Stockholm

Sida		
Affärsjurist (vikariat)
Under vikariatet på Sida arbetade resursen med juridisk rådgivning i frågor som rörde framförallt avtals- och bolagsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, PUL och offentlig upphandling. Hon upprättade,
granskade och följde upp avtal på både svenska och engelska
samt genomförde internationella avtalsförhandlingar främst

2013 - 2014
Stockholm
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mot företag och organisationer runt om i världen. Resursen var
även ansvarig för revidering av Sidas interna regler samt genomförde utbildningar i avtals- och kontraktsrätt, samt arbetade som
juridisk rådgivare till de olika enheterna inom Sida.
ADDeras AB
Bolagsjurist
Se beskrivning ovan 2016 – pågående

2012 - 2013
Stockholm

Förvaltningsrätten
Jurist
Resursen arbetade med bland annat överprövningar av LOU mål
på förvaltningsrätten.

2010 - 2012
Stockholm

Föräldraledig

2005 - 2010

Konkurrensverket 		
Jurist
Arbetade bland annat med att bevaka hela näringslivet och
den offentliga sektorn med hjälp av konkurrenslagen samt
vägledning av företag för att sprida kunskap om konkurrensreglerna och LOU. Resursen arbetade också med att ta fram
underlag till stämningsansökningar i fall där företag misstänktes
brutit mot reglerna. Arbetade också med att undersöka konkurrensen på marknaden vid olika typer av företagskoncentrationer/förvärv och granskade avtalen för dessa. Ett par
gånger om året åkte resursen för Konkurrensverkets räkning
till Kommissionen i Bryssel och representerade Sverige i konkurrensrättsliga ärenden som påverkade EU:s marknad.

2001 - 2005
Stockholm

Advokatfirman Quorum		
Biträdande jurist
Resursen arbetade med att identifiera obetalda konton, hantering av Som biträdande jurist arbetade resursen med alla
olika typer av juridiska uppdrag. Arbetsuppgifterna bestod av
bland annat rättsutredningar, avtalsskrivning, klientbesök samt
genomförde som ombud, förhandlingar i domstol etc. Resursen
hade egna klienter där hon ansvarade för alltifrån första rådgivande besöket på advokatbyrån till att biträda dem under
domstolsförhandlingar.

1999 - 2001
Stockholm
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Utbildning

Uppsala Tingsrätt		
Notarie (sommarnotarie)
Uppsala Protokollföring, upprättande av domförslag samt
arbetade med rättsutredningar.

1998
Uppsala

Europaparlamentet i Luxemburg, juridiska enheten		
Praktik, maj – september i Luxemburg
Arbetsuppgifterna inkluderade både svensk- och EU-rätt såväl
på franska som på engelska.

1995
Luxemburg

Näringslivets EU-fakta		
Informatör, juni – november
Reste runt i Sverige och informerade och höll föredrag inför
olika yrkeskategorier om EU inför folkomröstningen om Sveriges
medlemskap i EU.

1994

Uppsala universitet
Juristprogrammet 180 HP, Jur. kand.
Examensuppsats behandlade processrätt. Beviljades SIDA-stipendium och skrev om Sanningskommissionen ur ett internationellt
processrättsligt perspektiv i Kapstaden, Sydafrika.

1995 - 1998

Örebro universitet
Rättsvetenskap med internationell inriktning, 120 HP
Fil.Kand. inom internationell rättsvetenskap. Uppsats behandlade
EU:s konkurrensrättsliga procedurregler.
Erasmusprogrammet, Leiden (Holland)
Rättsvetenskap med internationell inriktning, 120 HP
Studier i EG-rätt Utbildningen ”Rättsvetenskap med internationell
inriktning” där EU-rätt och angloamerikansk privaträtt ingick.

Språk

Svenska 					
Engelska
Franska
Danska

1991 - 1995

1994

Modersmål
Flytande i tal och skrift
God förståelse i tal och skrift
God förståelse i tal och skrift
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