Nyhe dsbre v 13. april 2018

Tilmeld dig generalforsamling, deltag i netværk og læs nyt fra
Mediationsinstituttet m.v.

Åre ts ge neralforsamling bliver afholdt
Torsdag, den 17. maj kl. 14.00 – 18.00
med tapas og vin
hos Danske A dvokater – Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V.
2018 e r året, hvor m ediation for alvor kommer ud over rampen. Mediation bliver en central del af det nye AB18 i byggeriet,
de r e r gode takter med det nye Familieretshus, og Mediationsinstituttet har lagt e n spændende strategi for udbredelsen af
m e diation, som vi har store forhåbninger til.
De t sk al vi blandt andet drøfte den 17. maj under arrangementet, som er gratis for m edlemmer. Vi byder på tapas og ikke
m indst netværk med kolleger. Så se at få tilmeldt dig!
Lin Adrian kommer også og holder oplæg under overskriften ”Spørgsmål i mediation, meget m ere end teknik”. Hvis du e ndnu
ik k e har oplevet Lin Adrian som oplægsholder, k an vi k un sige ”glæd dig”!
Lins oplæg vil tage udgangspunkt i følgende: Spørgsmål er helt ce ntrale i m ediation. Derfor har k ommunikation e n væsentlig
plads i m ediationsuddannelser og i mediators refleksioner over praksis. Lin møder ofte efterlysninger af spørgeteknikker, men
gode spørgsmål bunder m ere i e n tilgang frem for e n teknik. Det handler dette indlæg om. Lin vil præsentere en måde at
tænk e spørgsmål i mediation på og blande oplæg m ed små praktiske øvelser.
Efte r Lin Adrians oplæg vil der være generalforsamling, network ing og tapas.
Eftermiddagens program ser således ud:
14.00
16.00
16.45
17.00

–
–
–
–

16.00
16.45
17.00
18.00

Lin Adrian (inkl. pauser)
Generalforsamling
Mediationsinstituttet v/Thomas Samsø Bloch, adm. direktør
Ne twork ing, tapas og et godt glas vin

Tilm eld dig her
Dagsorden – generalforsamling:

•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent
Be styre lsens bere tning
Godk endelse af re gnskab
Fore læggelse af budget for det k ommende år samt fastsættelse af kontingent
Valg af 4 – 6 medlemmer til bestyrelsen samt 1-2 suppleanter
Valg af re visor og revisorsuppleant

•
•

Indk omne forslag: Per C hristian Nielsen foreslår følgende: Foreningen ”Danske Mediatoradvokater” ændrer navn til
”Danske Mediatorer”
Eve ntue lt.

Hvis du har lyst og mod på at deltage i bestyrelsesarbejdet, e r du meget ve lkommen til at kontakte formand Finn Lænkholm
(fl@ida.dk) for nærmere information om bestyre lsens arbejde. Vi e r altid glade for at få nye kræfter ind i bestyrelsen.
Indk omne forslag:
Vi gør opmærksom på, at i henhold til vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til
fore ningen mindst to uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på
ge neralforsamlingen, fremsendes disse tillige med re videret dagsorden til medlemmerne senest to uger før
ge neralforsamlingen.
R e gnskab 2017 og forslag til budget 2019.
De t be mærkes, at re gnskabet naturligvis bliver påført bestyre lsens underskrifter inden generalforsamlingen.
Nye takster for forretsmæglere pr 1. januar 2018
Be styre lsen re ttede ultimo 2017 henvendelse til Justitsministeriet om taksterne for re tsmægling efter at en ræk ke andre
tak ster var forhøjede.
Pr. 1.januar 2018 har landsretterne meldt ud at standardtaksten pr 1. januar er fastsat til kr. 8.500 ekskl. moms ud fra e t
ge nnemsnitligt tidsforbrug på 4,4 timer. Relevant tidsforbrug ud over 5 tim er honorere s med k r. 1.750 e kskl. moms pr
tim e . I ikke gennemførte re tsmæglinger fastsættes som hidtil salær efter tid. Eve ntuel re jsetid mm. følger re tningslinjerne for
forsvarsadvokater.
Se tak sterne her
Netværksgrupper i Øst og Vest
Vi fortsætte r med netværk sgrupper i Ø st og Vest. Der har indtil videre været afholdt 2 succesfulde m øder i henholdsvis
Købe nhavn og i Århus. Alle DMA-medlemmer e r meget velkomne til at deltage, uanset om man har deltaget før.
De ltagelse forudsætter DMA-medlemsskab og e r gratis. HUSK at tilmelde je r, selv om I har deltaget før og dermed mener, at I
automatisk er tilmeldt.
Næste m øde i Øst holdes den 6. juni 2018 k l. 15 – 18 hos Jeanne von Haller Grønbæk, Admiral Gje ddes Gaard, Store
Kannikestræde 10A, København K. Mødet arrangeres af Jeanne & Susanne. Allan, Thomas og Finn vil holde korte oplæg/cases.
Tilm eld dig mødet her
For de m , der har lyst, vil der e fter netværket blive arrangere t middag på en nærliggende re staurant, hvilket e r på egen
re gning.
Netværksmøder Vest
D. 9. april blev holdt netværksmøde i ve stgruppen med Felicia Nørgaard som tovholder. 15 m edlemmer deltog i e t godt møde
m e d både drøftelse af cases m ed særlige problemstillinger og der blev drøftet re dskaber til på egen hånd at fortsætte
ne tværk et, hvilket der var stor stemning for. Thomas Samsø Bloch deltog fra Mediationsinstituttet og re klamerede bl.a. for
MI-partnerkonceptet. Erhve rvspsykolog Søren Braskov holdt et indlæg om hvordan han i 20 år har arbejdet med mediation på
både nationalt og internationalt plan. De t var spændende at høre om , hvordan de samme metoder og ” guruer” ,som vi
bruge r, anvendes af en med psykolog baggrund.
Næste m øde er aftalt til 25. juni i Horsens og m edlemmerne vest for Storebælt får dire kte nærmere besked om det.
Bogreception
Lin Adrian holder re ce ption den 24. april 2018 k l. 16:30-18:00 i anledning af udgivelsen af bogen Nordic Mediation R esearch,
som hun er medforfatter på. Alle e r ve lkomne!
Programmet k an findes her.
Me d ve nlig hilse n
Be styre lse n i Dansk e Me diatoradvok ate r

Nyt fra Mediationsinstituttet
Mediation bliver del af nye A B-regler
2018 har budt på en flyvende start for mediationen i Danmark. De seneste års arbejde med at kortlægge kendskabsgraden og
m e diationens potentiale for bl.a. byggeriets parter har nu udmøntet sig i, at mediation som konfliktløsningsmetode bliver
m e dtaget i de nye AB- re gler (AB18/ ABR 18), som blev præsentere t på e n høringskonference i Industriens Hus den 21.
fe bruar.
Ve d præsentationen af re glerne blev det fremhævet, at man fra byggeriets side ønskede et re gelsæt, hvor tvisteløsningen
blive r billigere og hurtigere og e t regelsæt der i øvrigt skal være med til at fremme produktiviteten i byggeriet. Med afsæt i
disse ønsker har AB-udvalget valgt at indføre e n såkaldt ”løsningstrappe”, hvor parterne e r forpligtede til at søge deres tvister
løst ve d forhandling før der e r mulighed for at indbringe e n byggetvist for Voldgiftsnævnet. Hvis parterne ikke når til e nighed
ve d forhandling, k an sagen overgå til mediation, mægling, hurtig afgøre lse eller voldgift og såfremt blot é n af parterne ønsker
m e diation eller mægling e r man som modpart forpligtet til at deltage.
Ve d præsentationen af AB-reglerne ved høringskonferencen udtalte tidligere høje steretsdommer Nie ls Grubbe om
be grundelsen for at indføre m ediation i re gelsættet:
”Hvis konflikterne stopper på et tidligere stadie vil det betyde en voldsom reduktion i både tid og kroner… En løsning hvor
parterne taler sig til rette i en fri forhandling eller assisteret gennem mægling eller mediation .vil jo være meget hurtigere og
meget billigere end voldgift."
O g de t er vi jo he lt e nige i.
Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet bifalder generelt AB-reglernes tvisteløsnings-model, men har for at sikre, at
forslagets intentioner følges fuldt ud, indgivet høringssvar til udvalget. Som forslaget e r formulere t, e r der nemlig risiko for, at
m an k an anvende e n begæring om ”hurtig afgørelse” til at afværge ønsker om m ediation eller mægling, hvilket jo helst ik ke
sk ulle være re sultatet af de nye re gler.
Udvalgets udkast til AB-re glerne og AB-høringskonferencen kan downloades/streames her.
Danske Mediatoradvokaters og Mediationsinstituttets høringssvar k an læses her.
MI-partner
Lance ringen af AB-reglerne har skabt stor interesse for MI-partneraftalerne, som ligeledes er lancere t med virkning for 2018.
Vi arbe jder løbende for at skabe tættere bånd til advokatbranchen og erhvervslivet genere lt og giver via vore s MI-partner
aftaler advokat- og e rhvervsvirk somheder m uligheden for at blive ambassadører for bedre og mere k onstruktiv k onfliktløsning
i sam arbejde m ed Mediationsinstituttet og de øvrige MI-partnere og ser fre m til at byde endnu flere MI-partnere ve lkommen.
Du k an læse mere om MI-partner-konceptet her og e r naturligvis altid ve lkommen til at kontakte os, hvis du vil høre nærmere.
Materiale til download på MI’s hjemmeside
Me diationsinstituttet har gennem de seneste år fået udarbejdet en del skriftligt materiale (hvidbog, faktaark mv.) som løbende
e r ble ve t offentliggjort via nyhedsbreve og på linkedin. Materialet e r nu le t tilgængeligt på www.m e diationsinstituttet.dk under
punk tet ”download”, hvor vi også fremover vil sørge for, at man kan finde MI’s skriftlige materiale. Brug det nu e ndelig.
Me d ve nlig hilse n
Thom as Sam sø Bloch
Adm . dire k tør

