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HVAD ER DINE ERFARINGER?
Hvordan former ægtefælleskifteprocessen sig i alle led efter lovændringerne i 2012?
Advokat Maryla Rytter Wroblewski og landsdommer Julie Skat Rørdam giver dig en fuld opdatering, både set fra synspunktet som
partsrepræsentant, skifteret og bobehandler, og videregiver deres erfaringer. Du hører, hvordan skifteretterne arbejder med
reglerne og udveksler erfaringer med dine kollegaer.
Kurset ’ Ægtefælleskifte – erfaringer’ afholdes torsdag den 19. juni 2014, kl. 10:00 - 17:00, Ingeniørforeningens mødecenter,
København
Advokat Maryla Rytter Wroblewski
Kst. landsdommer Charlotte Julie Skat Rørdam
Læs mere og tilmeld dig her

Klik på emnet for at åbne den fulde beskrivelse og/eller bestille online

Emner
Psykopati og andre personlighedsstrukturer
Lær at spotte en psykopat; Hvilke advarselssignaler er der og hvordan undgår du at
blive fanget ind i et spind?
Cand.psych.aut Anja Leavens

Skatte- og afgiftsstrafferet – fælles for advokater og dommere
Typiske overtrædelser i skatte og afgiftslovgivningen, grænseområder, lovgrundlaget og
praksis, sagsforløbet, international skatteunddragelse, opgørelse af krav, sanktionerne
m.v.

Tid og sted

Onsdag den 11. juni 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Ingeniørforeningens
Mødecenter, Kbh.

Torsdag den 12. juni 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Radisson Blu Aarhus

Advokat Michael Amstrup
Professor, dr.jur. Jan Pedersen

Effektivisering af civile sager – start 1. juli 2014
Lovforslag L 178 om effektivisering i retsplejen vedtages inden sommerferien, men
væsentlige punkter træder i kraft allerede den 1. juni 2014. Vi giver dig nu tre
muligheder for at blive opdateret; kursus i København, kursus i Skanderborg og online
via egen PC.
Advokat, Videnpartner Lars Lindencrone Petersen
Dommer John Larsen

Mandag den 23. juni 2014
kl. 09:00 - 15:00
Ingeniørforeningens
Mødecenter, Kbh.
Onsdag den 25. juni 2014
kl. 09:00 - 15:00
Skanderborg kursus og
konferencecenter,
Onsdag den 25. juni 2014
kl. 09:00 - 15:00
Live streaming fra
Skanderborg kursus og
konferencecenter

Selskabsret
Grundlæggende selskabsret med fokus på de rådgivningsmæssige dispositioner som

Torsdag den 21. august 2014
Kl. 10:00 - 17:00

også kan blive et domstolsanliggende - stiftelse, kapitaltilførsel/afgang, aktionærlån,
finansiering, ledelsesmodeller m.v.
Advokat Anders Ørjan Jensen
Advokat Niels Bang

Radisson Blu Aarhus
Torsdag den 28. august 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Valencia, Kbh.

Forældelse – ansvar og faldgruber
For dig, der i det daglige støder på forældelsesproblematikker og gerne vil opdateres på
reglerne.

Mandag den 25. august 2014
Kl. 09:00 - 13:00
Valencia, Kbh.

Advokat, Videnpartner Lars Lindencrone Petersen

Retssagsbehandling og procedure
Praktisk specialistuddannelse på samlet 5 dage, hvor mere end 25 af de bedste
kapaciteter videregiver erfaringer og viden. Certifikat og efterfølgende netværk.
Læs brochure om uddannelsen her

Start den 25. august 2014
Slut den 3. oktober 2014
Valencia, Kbh.
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