Kære medlem
I overensstemmelse med vedtægternes § 6, indkaldes hermed til ordinært generalforsamling i
Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret,

Torsdag, den 28. maj 2015 kl. 10.00
Arrangementet bliver afholdt i Tivoli i Lumbyesalen, Vesterbrogade 3, 1630 København V.
Bestyrelsen har samtidig fornøjelsen af at invitere til temadag og efterfølgende middag i Tivoli.
Temadagen vedrører

Ny vinkel på Retslægerådet
Synne Søndergaard forsvarede den 8. april 2015 sin Ph.d. afhandling med titlen Retslægerådet –
En analyse af domstolenes anvendelse af Retslægerådet i sager om personskadeerstatning.
Aarhus Universitet introducerede afhandlingen som følger: Afhandlingen behandler de
modsætninger, der kan opstå, når jurister og medicinere behandler spørgsmål vedrørende
personskadeerstatning. Afhandlingen ser på den formelle behandling, der vedrører adgangen til
Retslægerådet og Retslægerådets behandling af sagerne set i forhold til Retsplejelovens regler.
Herudover ser afhandlingen på den materielle, eller faktiske behandling af spørgsmål, hvor
spørgsmål som forskellen mellem jura og medicinsk forståelse af årsagssammenhæng berøres.

Program:
10.00 – 10.10

Velkomst ved Bestyrelsen

10.10 – 11.00

Den formelle anvendelse af Retslægerådet
Synne Søndergaard, Aarhus Universitet

11.00 – 11.10

Pause

11.10 – 12.00

Bedre forståelse mellem medicinere og jurister

12.00 –12.30

Årsmøde

12.30 –13.30

Frokost

13.30 – 14.45

Det juridiske behov med paneldebat
Synne Søndergaard, Aarhus Universitet
Henrik Nedergaard Thomsen, Kammeradvokaten
Christina Neugebauer, Jensen Neugebauer

15.00 – 16.00

Seneste nyt/brush up

•
•
•

Højesterets afgørelse af 10. april vedr. forældelse – forelæggelse for
arbejdsskades-styrelsen betragtes som forhandling v/ Marianne Fruensgaard
Evt. nyt fra Højesteret vedrørende editionspålæg i lægeligt materiale
v/ Thomas Stigaard Hansen.
Status om EET ved folkepension og død – VLD 23-01-2015, ØLD 31-03-2015
og HF i VL 11-08-2015 v/ Henrik Nedergaard Thomsen

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Valg af 5-7 medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
Der foreslås en modernisering af vedtægterne i forhold til det samarbejde der er etableret med
Danske Advokater, og ændringer der skal gøre foreningen i stand til at varetage branchepolitiske spørgsmål på erstatningsområdet for advokater. (Forslag vedhæftet).
8. Eventuelt
Foreningens regnskab for 2014 vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside www.fef-advokater.dk
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet mindst fire
uger før afholdelse af generalforsamlingen.
********************************************************************************
Pris for deltagelse:
Temadag: Kr. 400,00 med tillæg af moms.
Temadag og middag: Kr. 900,00 med tillæg af moms.
Temadag, middag samt overnatning: Kr. 1.700,00 med tillæg af moms.
Bindende tilmelding.
Tilmelding online
Kursuslektioner:
Der udstedes kursusbevis på 5 kursuslektioner. Foreningen vil sørge for udlevering af kursusbevis
efter arrangementet.

