Nyhedsbrev 29. januar 2018

Forårets arrangementer
Vi håber at se jer til et eller flere af forårets arrangementer. Husk at tilmelde jer - gerne med det samme, så I ikke glemmer
det.
1) Netværksmøde - 1. februar i København eller 1. marts i Århus
Emnet for næste møde er markedsføring, og programmet er følgende:

•
•
•

Præsentation af en effektiv model til videndeling på tværs

•
•

Videndeling og erfaringsudveksling inden for specifikt emne. På møde 2: 'Markedsføring'

Erfaringsudveksling – succes mingling
”Den varme stol” – case fra et medlem. I Kbh. vil Benjamin Lundström komme med et lille indlæg med sine tanker
om markedsføring til brug for diskussion og feed back.
Afrunding og aftaler til næste møde, herunder hvor netværket skal holdes

Felicia Nørgaard fra Netværks Akademiet faciliterer igen mødet for os, og dernæst skal vi aftale, hvordan vi fremover vil drive
det. Vi mødes
- 1. februar 2018 kl. 15-18 hos Jeanne von Haller Grønbæk, Admiral Gjeddes Gaard, Store Kannikestræde 10A, København K
- 1. marts 2018 kl. 15-18 hos Mogens Yde Knudsen, Zacco, Europaplads 2, 6. sal, Århus
Deltagelse forudsætter medlemskab af DMA og er gratis. Tilmelding sker her.

2) Gå-hjem-møde med Trond Lexau - 11. april 2018 i Århus
Der blev holdt gå-hjem-møde med Trond Lexau i efteråret i Kbh. Vi gentager det i Århus.
Hvorfor eskalerer konflikter under advokaters håndtering?
Konflikthåndtering i advokaters regi koster årlig 18 milliarder kroner (civile sager, tal for Norge).
Hvor meget af dette skyldes eskalering? Advokat og mediator Trond Lexau, Bergen, udgav i foråret bogen: "Juridisk sett. Et
oppgjør med jussen og et forslag til fornyelse. Konstruktiv konflikthåndtering – advokatvirksomhet for en ny
tidsalder."(Frydenlund Forlag, København).
Gennem en dybdeundersøgelse af jura og advokatvirksomhed afdækker han juraens metoder og strukturer. En af
konklusionerne er, at juraen aldrig har interesseret sig for konflikter! Der sker noget når fokus flyttes fra sagen til konflikten.
Trond Lexaus interessefelt er, hvordan advokatvirksomhed kan ændres med konfliktforståelse som platform. Han tager til orde
for, at advokater i større grad må tilpasse sig partenes egentlige interesser og behov og går ind for det, han kalder konstruktiv
konflikthåndtering. En sådan ændring vil også føre til mere mediation, mener Trond Lexau.
Trond Lexau vil med overskriften "5 MEGET GODE GRUNNER FOR KONSTRUKTIV KONFLIKTHÅNDTERING" belyse hvorfor og
hvordan advokatvirksomhed kan gøres anderledes, til gavn for parter, samfund, og mediationssfeltet samt orientere om
udvikling og status for retsmægling i Norge.
Trond Lexau har i 40 år drevet en alsidig advokatpraksis i Bergen Samtidig praktiserer han mediation. Han er uddannet som
mediator med mastergrad fra Københavns Universitet i 2004. Dertil driver han Senter for samarbeid og konflikthåndtering.

Trond Lexau er for tiden formand i Nordiske Mediatorer MMCR. Som næstformand i Children at risk foundation har han
desuden gennem 25 år drevet et gadebarnsprojekt i Brasilien.
Deltagere: Medlemmer af Danske Mediatoradvokater og øvrige interesserede - inviter gerne en ikke-mediator kollega med.
Kursusbevis: DMA udsteder kursusbevis på 3 lektioner
Sted: DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
Pris: Gratis
Tilmelding kan ske her.
Tilmelding er bindende. No-show fee: kr. 500 ekskl. moms. Foreningen udsteder kursusbevis på 3 lektioner.
3) Generalforsamling - 17. maj i København
Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
4) Vi arbejder på at holde en 2-dages master class med Joseph Folger i slutningen af maj eller starten af juni
2018.

Med venlig hilsen
Danske Mediatoradvokater

