Medlingens dag 2018
”Att äga sin konflikt”

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering
presenterar stolt Medlingen dag 2018.

Program
8.30 – 9.00 		

Registrering och mingel

09.00-09.15 		
SFMs ordförande Pia Törnstrand och 		
			
vice ordförande Alexandra Lyckman 		
			hälsar välkomna
09:15-10.15 		
Hämnd eller upprättelse
- Vilka är de personliga drivkrafterna för att söka annat än hämnd
Föreläsare - Suzanne Kaplan, leg psykolog, docent i pedagogik, psykoanalytiker och författare
10.15-10.45 		

Förmiddagsfika och mingel

10.45-11.45 		
Brottsmedlingen på utdöende, Gör om 		
			gör rätt…
- Är nationell samordning brottmedlingens räddning?

Datum
11 oktober 2018, 8.30 – 17.00
Plats
Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2
117 29 Stockholm
Tunnelbana Hornstull/Zinkensdamm
Anmälan och pris

Anmälan med betalning via faktura
sker på www.s-f-m.se eller via swish
senast den 10 september 2018. På
hemsidan kan du även hitta mer
information om dagen.

Föreläsare - Madeléne Polfors, jurist, medlare och styrelseledamot i
SFM

- Medlemspris 2060 kr
- Konferensavgift+medlemsavgift
2260 kr
- Icke medlem 2440 kr

11.45-12-45		

I avgiften ingår fika och lunch.

Lunch med mingel

13.00-14.00 		
Är allt som är jobbigt också skadligt?
- Hur kunskaper om hur barn och unga påverkas av påfrestningar
och trauma kan tillämpas i planering, förberedelse och genomförande av medling.
Föreläsare - Anna Norlén, leg psykolog, leg psykoterapeut, verksamhetschef och rektor på Ericastiftelsen
14.00-14.30 		

Eftermiddagsfika

14.30- 16.30 		
			

Handledning, support och erfarenhetsut		
byte för medlare (eng)

Föreläsare - Catharina Leverty, Medlare (Cross-Border Mediation),
coach (Supervision Coach) och tolk, Berlin
16.30- 17.00 Avslutning och sammanfattning

Priserna är inklusive moms, förutom på medlemsavgiften, då den ej
är avdragsgill.
När du gjort din anmälan via hemsidan får du ett mail med en bekräftelse och senare en faktura som en
bifogad pdf-fil. Fakturan skickas inte
på annat sätt.

Du kan även betala med swish till
nummer 1231988765
I meddelanderutan: Ange namn
och mail. Du får ett kvitto på din
anmälan via mail inom några
dagar.
info@s-f-m.se
www.s-f-m.se

