Nyhedsbrev 16. juni 2016

NYT fra Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet
Årets generalforsamling
Årets generalforsamling fandt sted den 19. maj i Valencias lokaler. Og vanen tro bød arrangementet tillige på spændende
faglige indlæg.
Således havde vi i år fornøjelsen af at høre hjerneforsker Troels Kjærs foredrag om hjernen.
Troels leverede et meget interessant, underholdende og interaktivt foredrag om hjernens opbygning, og hvordan vi selv kan
bidrage til at forme vores hjerne og dermed hvilke stoffer, der frigives. Hans budskab var, at hjernetræning er lige så vigtigt
som fysisk træning, og det mest effektive er at variere træningen med mange typer af hjernetræning - og det kan være
specifik hjernetræning og/eller i hverdagen at gøre ting på en ny måde. Som en ekstra bonus fik vi alle et eksemplar af hans
bog "Knivskarp - fra normal til genial, træn din hjerne på 6 uger" - så nu er det bare at gå i gang. Vi nåede ikke rigtig at høre
mere specifikt om, hvordan hjernen fungerer i konfliktsituationen, og hvordan hjernen kan være tilfreds med at opgive et krav,
når den er lavet til at vinde - det kan vi måske have til gode.
Efter åndelig berigelse, indledtes generalforsamlingen (vanen tro) med valget af Stig Gregersen som dirigent, som straks efter
overlod ordet til den afgående formand Benjamin Lundström, der kunne berette om bestyrelsens arbejde i det forgangne år,
om de arrangementer som er blevet afholdt af foreningen og ikke mindst om de aktiviteter der bl.a. sker i regi af
Domstolsstyrelsen, hvor mediation som bekendt har været fokusområde i perioden 2015-16.
Benjamin ridsede kort op, hvad hans 6 år som formand (og 2 år som næstformand) og havde budt på og takkede for de
mange års samarbejde og opbakning fra foreningens medlemmer.
Efter godkendelse af budget og regnskab var der valg til bestyrelsen, hvor vi tog afsked med Benjamin Lundström, Peter
Damgaard og Lisbeth Egede Andersson.
Bestyrelsen består herefter af Thomas Samsø Bloch, Charlotte Cantor, Niels Lyhne, Michael Villadsen, Trine Schmidt og
Kristian Skovgård Larsen. Som suppleanter valgtes Lars Bo Nilsson og Jakob Henningsen.
Med afslutningen af generalforsamlingens formelle program overtog Louise Lerche-Gredal ordet og gav en status for arbejdet i
Mediationsinstituttet herunder ikke mindst det nært forestående folkemøde, hvor Mediationsinstituttet er involveret i flere
arrangementer.
Eftermiddagen blev afsluttet med et indlæg fra Udviklingsdirektør Merethe Eckhardt fra Domstolsstyrelsen, som gav os et
overblik over hvordan Domstolsstyrelsens arbejde med rets-og forligsmægling som fokus, var forløbet. Merethe benyttede
også lejligheden til at dirigere en plenum-brainstorm, så også mediatoradvokaternes idéer kunne medtages i det videre
arbejde. Tak for det.
Arrangementet blev afsluttet med tapas og rødvin.
Læs mere her:
Referat fra generalforsamling 2016
Beretning 2015
Regnskab 2015
Budget 2016

Slideshow – Troels Kjær
Slideshow – Merethe Eckhardt

Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen har på efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstitueret sig med Thomas Samsø Bloch som formand og
Charlotte Cantor som næstformand.

En hilsen fra Mediationsinstituttet
Justitsministeren ser stort potentiale i mediation
Sådan lød det, da Mediationsinstituttet den 20. maj 2016 offentliggjorde hvidbogen: ”Mediation i et samfundsøkonomisk
perspektiv”. Hvidbogen blev offentliggjort på Mediationsinstituttets konference på Christiansborg, hvor Justitsminister Søren
Pind var blandt de spændende oplægsholdere.
Udover Justitsministeren samledes en række eksperter på mediationsområdet til årets vigtigste debat om konflikter og de
samfundsmæssige konsekvenser af disse.
Hvidbogen er støttet af Dreyers fond og stiller skarpt på de økonomiske konsekvenser af juridiske konflikter og på det
samfundsøkonomiske og menneskelige potentiale ved øget brug af mediation.
Forhåbentlig kan konferencen og hvidbogen være første skridt i retning af at sparke nogle døre ind på Christiansborg og få sat
mediation på den politiske dagsorden.
Hvidbogen ”Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv” kan hentes her.
Den kortere version ”Mediation – et uforløst potentiale” kan hentes her.

Ses vi på Folkemødet?
Mediationsinstituttet er i år medarrangør af to debatter på folkemødet:
Torsdag den 16. juni kl. 16-17 i Domstolsstyrelsens telt:
”Livet er for kort til lange konflikter”
Sammen med Domstolsstyrelsen og Advokatsamfundet sætter Mediationsinstituttet fokus på mægling og spørger fagfolk,
hvorfor de ikke oftere vælger at gå denne vej. Journalist Martin Breum er moderator for debatten. Lære mere om
arrangementet her.
Fredag den 17. juni kl. 11.45-12.45 i Danske Advokaters telt
Skal mægling være obligatorisk i alle skilsmissesager?
Med tv-vært Signe Molde i spidsen for et panel af eksperter, byder Danske Familieadvokater og Mediationsinstituttet til debat
om, hvordan vi mindsker konflikterne i danske skilsmisser og trækker på gode erfaringer fra udlandet. Læs mere om
arrangementet her.
Vi håber I kigger forbi, hvis I er på øen og spred gerne rygtet blandt jeres netværk.

Vel mødt.
Med venlig hilsen
Louise Lerche-Gredal
Adm. direktør

