Nyhedsbrev 2. november 2017

Der er stadig pladser på Netværksdagen for danske mediatorer den 30.
november.
Tilmeldingerne til årets netværksdag ruller ind, men vi vil så gerne være endnu flere.
Som sidste år starter vi allerede dagen før med middag og en god mulighed for lidt mere uformelt at møde nye og mere
erfarne mediatorer og ikke mindst de indbudte ekspert-gæster - målet er at skabe flere mediationer og bedre netværk, så flere
kan få praktisk erfaring og mediationen i Danmark kan få endnu bedre vilkår.
Vi begynder med en unik teaterforestilling i dyrenes verden ”Ræven der går derude” om konflikter på liv og død, og
efterfølgende er der paneldebat om mediatorens rolle i et demokratisk retssamfund.
Dette har direkte betydning for det projekt/de projekter, der er under udarbejdelse og bliver skitseret under den efterfølgende
debat og roundtable.
Gæster i panelet er bl.a.:

•
•
•
•
•
•
•

Robert Benjamin, Californien
Lawrence Kershen, QC, UK
Lene Ahlmann-Ohlsen, direktør, Voldgiftsnævnet
Jes Anker Mikkelsen, Advokat og mediator, Bech-Bruun
Per Christian Nielsen, landinspektør, LIFA
Louise Lerche-Gredal, direktør, Mediationsinstituttet
Thomas Samsø Bloch, formand, Danske Mediatoradvokater

Moderator: Pia Deleuran, advokatfirma Deleuran og Trinity-tovholder.
Ud over paneldebatten vil deltagerne blive involverede i round-table drøftelser om rammerne omkring projektet på bygge-og
anlægsområdet.

Hvad sker der i år på Netværksdagen?
I år har vi et eksklusivt internationalt islæt og skal møde følgende prominente personer:
Robert Benjamin
Direkte fra den californiske sol kommer mediator og advokat Robert Benjamin, der har været mediator siden 1979 og har
omfattende erfaring med mediation inden for stort set alle juridiske områder. Robert Benjamin vil give os et indblik i
udviklingen og brugen af mediation i USA i dag og vil indvie os i hans omfattende erfaringer som mediator.

Lawrence Kershen, QC
Med mere end 30 års erfaring som engelsk barrister har Lawrence Kershen medieret siden 1994 inden for en lang række
forskellige retsområder. Lawrence har desuden medvirket til at uddanne en stor andel af de danske mediatorer på Danske
Advokaters mediatoruddannelse, og trækker i den sammenhæng på hans internationalt inspirerede mæglings- og
forhandlingsfærdigheder.
Lisa Parkinson
Inden for familiemediationer finder man næppe mange med en mere imponerende erfaring end engelske Lisa Parkinson. Siden
70’erne har Lisa Parkinson praktiseret som mediator og har desuden undervist, rådgivet og skrevet bøger om mediation.
Derudover er Lisa Vice-President i Family Mediators Association i England og Wales.
Workshop og netværk
Ud over spændende indlæg vil der også i år være mulighed for at deltage i en række workshops, hvor vi stiller skarpt på de
forskellige brancher og retsområder, og hvor deltagerne får mulighed for at gå i dybden med konkrete problemstillinger og
udvide det faglige netværk. Der vil ligeledes være mulighed for at få trænet mediation.
Hvis vi tør. Hvis vi står sammen. Hvis vi samarbejder.
Vores ambition for dagen er, at I vil tage inspirerede hjem fra Trinity med fornyet energi til arbejdet, der stadig er nødvendigt
for at udbrede mediation i Danmark. Vores ambition er, at I vil komme hjem med nye forretningsideer og nye
netværksrelationer, hvor I sammen kan sætte nye projekter op og måske skubbe på konkrete initiativer inden for egne
brancher.
Ses vi?
Tilmeld dig her.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Mediatoradvokater

