Nyhedsbrev 16. november 2017

Program for Netværksdagen den 30. november - stadig pladser

Så er vi klar med det konkrete program for netværksdagen.
Vi ser frem til at se jer alle sammen og til at få fokus på, hvorledes konkrete pilotprojekter a la retsmæglingsprojektet kan
blive en realitet. Der bliver også mulighed for at træne for dem, som ønsker lidt vedligeholdelse af værktøjerne.
Program
Kl. 9.30

Morgenmad til de friske og registrering

Kl. 10.00

Velkomst til netværksdagen

Kl. 10.15

Mediator Robert Benjamin, CA (US), causerer over den politiske mediator og inddrager det,
som han ser som en Trump-effekt - herunder Q-A.

Kl. 11.00

Pause

Kl. 11.15

Mediator Lisa Parkinson (UK) fortæller om udviklingen inden for familieretten og de nye tiltag,
som vi kan lade os inspirere af - herunder Q-A.

Kl. 12.00

Pause

Kl. 12.15

Udviklingsdirektør fra Domstolsstyrelsen Merethe Eckhardt informerer om
retsmæglingsundersøgelsen og kommende tiltag - herunder Q-A.

Kl. 13.00

Frokost

Kl. 13.45

Inspirationsøvelse med mediator Lawrence Kershen, QC (UK), del 1

Kl. 14.00

WORKSHOPS - “hands on”

1.
Erhvervsretligt
fokus.

2.
Træning af
mediationsværktøjer.

Oplæg af
Ved Lawrence
Robert Benjamin Kershen/Pia Deleuran

Kl. 16.00

3.
Drøftelse af, hvorledes
mediationer inden for
familieretten kan promoveres i
advokatregi.
Oplæg af
Lisa Parkinson.

4.
Diskussion om tilgang, forhandling og strategier i mediation –
advokatens overvejelser.

Ved Louise Lerche-Gredal

Inspirationsøvelse med mediator Lawrence Kershen, QC (UK), del 2

Kl. 16.30

Uropførelse af mediatorsang og julegave

Kl. 16.45

Juledrik og snack og afslutning af netværksdagen

Sidste år valgte en del at ankomme allerede dagen før, så der var tid til at tale med gamle venner og bekendte. I år har vi
derfor udvidet konceptet med en paneldebat med indlægsholderne, teater, fællesmiddag og hyggeligt samvær allerede onsdag
den 29. november. Vi lægger ud med teaterforestillingen kl. 15.00, men der er også mulighed for at støde til senere.
Har du ikke fået tilmeldt dig endnu, kan du læse mere om netværksdagen og tilmelde dig her
Robert Benjamin kommer desuden forbi Valencia den 5. og 6 december 2017 til en Master Class om mediationer. Du kan finde
information om aktiviteten her
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Mediatoradvokater

