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DANSKE
ADVOKATER
KAN DU SPOTTE EN PSYKOPAT?

Er du ikke bevidst om advarselssignalerne, kan du hurtigt blive fanget ind i en psykopats beregnende spind. Men kender du til
signalerne, kan du sikre dig både professionelt og privat. Underviser Anja Leavens, cand.psych.aut, deler ud af sin ekspertise inden
for personlighedsforstyrrelser og giver dig værktøjer til den professionelle håndtering, hvad enten det er klienter, modparter eller
andre interessenter, der er problemet.
Psykopati og andre personligheds-strukturer afholdes d. 11. juni 2014 i København. Læs mere her

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

Emner

Tid og sted

Sygefravær

Torsdag den 22. maj 2014
Kl. 09:00 - 16:30
Radisson BLU Falconer, Frb.

Løn under sygdom, sygedagpenge, refusion, anmeldelsesregler, beskæftigelseskrav,
lægeerklæringer, sygefraværssamtaler og handlingsplaner, graviditet, m.v.
Advokat Charlotte Vester
Advokat Rami Chr. Sørensen

Regnskab og repartition i dødsboer

Dødsboregnskabet – boromanens indhold, bodelsopdelte regnskaber, repartition,
salærredegørelse, værdiansættelse m.m. Alt det et godt og korrekt sagsarbejde
omfatter.

Mandag den 2. juni 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Radisson Blu Royal Hotel,
Kbh.

Nyt

Advokat Niels Kahlke
Funktionschef Flemming Sorth

Boligrådgivning – brændpunkter

Bliv opdateret på otte af de mest aktuelle og praktiske problemstillinger, som
boligrådgivere i 2013/2014 måder i det praktiske arbejde. Indeholder også en kort
gennemgang af den nye mæglerlov, som for tiden behandles i Folketinget.

Tirsdag den 3. juni 2014
Kl. 09:15 - 15:15
BEST WESTERN Hotel Eyde,
Herning

Advokat Keld Nomanni

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.

Mandag den 12. maj 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Radisson Blu Royal, Kbh.

Advokat Michael Amstrup
Professor, dr.jur. Jan Pedersen

Rådgiveransvar - fælles for advokater og dommere

Professionelle rådgivningsansvar, almindelige betingelser for at ifalde erstatningsansvar, skærpet ansvarsnorm, skadelidtes bevisbyrde, erstatning for flere tabstyper,
domstoles og voldgiftsretter udmåling af erstatning, begrænsning af ansvar m.v.

Mandag den 16. juni 2014
Kl. 10:00 - 16:00
Ingeniørforeningens
Mødecenter, Kbh.

Advokat
Advokat
Advokat
Advokat

Tirsdag den 2. september
2014
Kl. 10:00 - 16:00
Radisson Blu Aarhus

Oluf Engell
Christian Johansen
Jakob Anker Lentz
Torben Byskov Petersen

Aktuel

Advokat Jeppe K. Skadhauge
Tidligere højesteretspræsident Torben Melchior

Ægtefælleskifte – erfaringer

Hvordan former ægtefælleskifteprocessen sig i alle led efter lovændringerne i 2012 –
både set fra synspunktet som partsrepræsentant, skifteret og bobehandler.

Torsdag den 19. juni 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Ingeniørforeningens
Mødecenter, Kbh.

Advokat Maryla Rytter Wroblewski
Kst. landsdommer Charlotte Julie Skat Rørdam

Se alle kurser

Skulle du mod forventning ikke ønske at modtage vore kursustilbud, kan du afmelde denne service her.

