
 

 Program 
case-tävlingens vinnarresa 

Bryssel – Luxemburg, 18-20 juni 2018 
 
Måndag 18 juni 
 
7.00 – 9.00 flyg till Bryssel   
                  UHR möter upp på flygplatsen i Bryssel för transport till staden 
 
                 incheckning på hotellet 
 
11.00 – 12.00  EUSA (European School of Administration), Rue Demot 24 
                 ”EU:s framväxt och visioner” 
                 Anna Smedeby, biträdande enhetschef 
 
12.00 – 13.00 gemensam lunch 
 
13.00 – 14.30 Kommissionen, DG MOVE, Rue Demot 28 
                ”Kommissionens uppdrag och struktur, ett generaldirektorats   
                                funktion och arbete.             
                 EPSO och rekrytering till EU:s institutioner.” 
                 Susanne Lindahl, handläggare internationella relationer 
                ”Praktik i EU:s institutioner” 
                Anna-Sara Falk, praktikant i kommissionär Cecilia Malmströms              
                               kabinett (tbc) 
 
15.00 – 16.30 Sveriges ständiga representation vid Euroepiska unionen 
                                 Square de Meeüs 30         
                 ”Sveriges största utlandsbeskickning; organisation och funktion.       
                                 Pressfrågor.”         
                  Charlotta Erikson, besökshandläggare 
                 ”Att som utsänd från departement förhandla för Sveriges   
                                  räkning.”            
                  handläggare på representationen 
                 ”Praktik på Svenska representationen” 
                  praktikant på representationen 
  
16.30                Gemensam vandring in till centrum, med guidning kring 
                               sevärdheter och shopping      
                               området runt Grand-Place  
 
    
  



 

                  
                              Fri tid 
 
19.00               gemensam middag  
  
 
Tisdag 19 juni 
9.00 – 10.00           ”Lobbying – påverkansmöjligheter utanför de formella 
                                  strukturerna.”     
                  Marcus Holmberg, chef SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
                                 
 10.15-11.45          Europaparlamentet, 
                                Rue Wiertz, Spinelli-byggnaden 
                 ”Uppdraget som folkvald. Europaparlamentet som debattforum 
                                 och beslutsmakt.   
                  Aktuella frågor.” 
                  Christofer Fjellner (m), MEP för EPP, bl.a. i Utskottet för  
                                 internationell handel och Utskottet för miljö, folkhälsa och 
                                 livsmedelssäkerhet 
             
                  ” Praktik hos en europaparlamentariker” 
                  Beatrice Backman, praktikant på Fjellners kansli 
 
 
11.45                  Gemensam lunch 
  
 
13.52 – 16.50 tåg Bryssel – Luxemburg 
                 Charlotta Törneling möter upp ) 
  
                                 incheckning på hotellet 
                   
                                  promenad genom staden 
 
19.00                   gemensam middag,   
  
 
Onsdag 20 juni 
 
10.00 – 12.00 EU-domstolen, Rue du Fort Niedergrünewald, Luxemburg 
                ”Domstolens roll att tolka EU-lagstiftningen och döma i tvister” 
                Angelica Ericsson, handläggare i domare Carl Gustav Fernlunds 
                               Kabinett 
    
                Guidning i Domstolens byggnad 
   



 

 
 
13.00                   Gemensam lunch 
                                    
 
13.45-15.00 Revisionsrätten 
                 ”Revisionsrättens roll att granska hur EU:s medel används” 
                  Charlotta Törneling, revisor och projketledare 
 
16.00                  hämta bagage på hotellet 
                  buss till flygplatsen 
 
18.00                 flyg från Luxemburg hem till Sverige 

 
           
 
 
 

 Vi ses i 
Bryssel! 
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