
HØSTSEMINARET 2019
FOR 18 GANG!

www.kred.no

RADISSON BLU ROYAL HOTEL, BERGEN

Get together på Fløyen Onsdag kl. 19

TORSDAG 24. OKTOBER

PRØV DEG SOM SKYTTER: 
SKYTEKONKURRANSE MED RAPHAËL POIRÉE

EARLYBIRD: 
500,- KR  I AVSLAG VED PÅMELDING INNEN 31.08



“For 18. gang inviterer vi til 
Høstseminaret.  Vi blir mer 
effektive og samler alt faglig 
på én dag!                            
                                                                                                           
I år starter vi med get together 
på Fløyen onsdag kveld og 
fortsetter med seminaret
torsdag.”                                                                                                                                       

“Du slipper å være 
borte så lenge fra 
jobb og prisen blir 
lavere.”            
                                                                                                          
Bli oppdatert 
med oss!

Get together med mat og underholdning på 
Fløyen restaurant. Med fantastisk utsikt 
over Bergen.  

Onsdag 23.10
Program

19.00



INKASSOSAKENS GANG
Innføring i purrerutiner og inkasso for nye  
inkassomedarbeidere og for de som ønsker 
en oppfriskning av reglene.
-
Aleksander Torjussen
Kreditorforeningen Sør 

09:40-10:25
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ÅPNING AV HØSTSEMINARET 2019
Nytt fra kreditorforeningen. 
Presentasjon av brukergruppen.
-
Bjørn Grønnesby,  
direktør i Norges Kreditorforbund 
og Kreditorforeningen Midt-Norge 

Torsdag 24.10
Program

09:40-10:25

PAUSE
Oppdeling i grupper

09:30-09:40

PAUSE
10:25-10:40

Bjørn Grønnesby  
Styreleder i Norges  
Kreditorforbund  
og direktør i 
Kreditorforeningen  
Midt-Norge 

Lene Drange 
• Driver snapchat-kontoen: Snaponomi
• Har 170.000 følgere
• Ekspert i Luksusfellen på TV3
• Foredragsholder
• Økonomisk rådgiver

LUKSUSFELLEN
Hvordan er det å ha mye gjeld i dagens 
samfunn, og hvilke fellestrekk ser man 
blant skyldnerne? Det er noe av det Lene 
Drange skal snakke om på årets 
Høstseminar.
-
Lene Drange,  
Kjent fra Luksusfellen på TV3

09:00-09:30



10:40-11:10
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TRAPPORTERINGSLØSNINGER FRA 
KREDITORFORENINGEN 

Frank går gjennom Kreditorforeningen sine 
rapporteringsløsninger og hvordan man til enhver tid 

kan holde seg oppdatert på status og utestående på 
åpne saker i tillegg til historisk informasjon.

- 
Frank Nilsen 
Daglig leder 

Kreditorforeningens Driftssentral

Kjetil Melkevik  
Leder salg
Holbergfondene

Anders Kjøren 
Advokat 
_ 
Anders Kjøren tar for seg 
aktuelle juridiske tema som vil 
være nyttig uansett om du  
jobber med økonomi, salg, 
kreditt eller innfordring.

11:25-11:55 

DAGSAKTUELLE JURIDISKE TEMA

- 
Anders Kjøren 

Advokat

11:25-11:55 A
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TNETTKONTORET FRA A TIL Å
Vi gir deg brukertips på nettkontoret.  

-
Sigrid Schøyen

Kreditorforeningen Øst 

PAUSE
11:10-11:25

HARDE FAKTA KNUSER FAKE NEWS!
I en verden full av falske nyheter og 

populistiske trender er det vanskelig å vite 
hvordan man skal orientere seg. I denne 

markedsoppdateringen vil vi i Holberg sette 
lys på noen av de temaene vi tror vil bety 

mest for finansmarkedene fremover. Det 
gjør vi ved hjelp av gode grafer, og få ord.

- 
Kjetil Melkevik

Holbergfondene
10:40-11:10

• Tvistehåndtering
• Hvordan stille best mulig  forberedt 

til et møte i forliksrådet



Dag Erik Dahlslett  
Tidligere Gründer og nå 
leder av Beredt Bevertning

Hege Hæreid 
NLP/ Gestalt coach og 
Bedriftskonsulent i Beredt 
Kompetanse 

Arman Vestad 
Hva skal til for at en kriminell narkopusher og 
fengselsfugl endrer kurs og får seg et normalt liv? 
Svaret kan være én eller to personer. Som ser, bryr seg 
om, og gir deg en sjanse. Arman Vestad er Molde-gutten 
som vokste opp i en helt normal familie på 1980-tallet. 
Likevel følte han seg utenfor. 

Beredt kompetanse 
Fra enorm suksess endte bedriften Fana Catering til slutt 
med salg og avvikling på kort tid. Hva var årsaken til at 
det gikk denne veien? Vi gir deg i dette foredraget et lite 
innblikk i Beredt sin verktøykasse rundt oppfølging og 
kartlegging av enkeltmenneske, opparbeidet over 50 år.

DAGSAKTUELLE JURIDISKE TEMA
• Forsinkelsesgebyr/EU-gebyr og fordeler 

og ulemper ved å bruke dette
• Konkurs
• Andre dagsaktuelle juridiske tema. 

13:00-13:30   
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HVOR GODT KJENNER DU DINE ANSATTE, HVOR 
GODT KJENNER DU DEG SELV? 
Beredt AS er registrert som en Arbeids -og
inkluderingsbedrift med hovedfokus på arbeidstrening, 
opplæring og kompetansebygging. De seneste årene 
har Beredt utviklet flere interne opplæringsarenaer 
der vi tilbyr kurs og arbeidstrening i trygge og faglig 
gode omgivelser. I dag går Beredt videre med Beredt 
Kompetanse som er en tilbyder av Hr-Tjenester og kurs i 
bedrifter. Vår strategi er fokus på ‘Individet først’.
-
Dag Erik Dahlslett
Hege Hæreid 13:00-13:30   

13:45-14:45

PAUSE
13:30-13:45

LUNSJ
12:00-13:00

TØFF SOM NAKEN
Et dramatisk og uvanlig liv. Hvordan kunne det gå 
så galt, og hvordan var det mulig å reise seg igjen? 
En historie om møter mellom mennesker, møter 
med kraft til å endre liv. En historie med et sterkt 
budskap og stor overføringsverdi til de fleste 
situasjoner. Hvordan kan du gjøre en forskjell, for 
deg selv og for andre, i hverdagen eller på 
arbeidsplassen?
-
Arman Vestad

- 
Anders Kjøren 
Advokat

Tidligere kriminell, nå ettertraktet 
økonomirådgiver i NAV



Nils Ingar Aadne 
Kjært barn har mange navn. Det kjennetegner 
også Nils-Ingar Aadne som komiker. Han 
er morsom, variert, overraskende og en fyr 
som treffer bredt med humoren sin.

8.april 2017 går han et langløp på 67 kilometer 
fra Ylläs til Levi i Nord-Finland.  Nils-Ingar 
har lagt bort sitt vanlige liv som komiker og 
levd som toppidrettsutøver hver dag med 
én tanke i hodet; hvor god kan jeg bli?
Sesongen 16/17 var Nils-Ingar langrennsløper 
på heltid og en del av langløpslaget Team 
BN Bank med erfarne toppidrettsutøvere. 
Han trente 700 timer, svetta, kjente på 
medgang og var nær ved å gi opp i motgang. 
Han har ligget på grensen for hvor mye han 
kan trene, levd seg inn i toppidretts bobla 
og gitt alt. Det kunne gått rett vest. Det 
gjorde det ikke.

PROSJEKT TOPPIDRETT 
«DU TRENER IKKE 700 TIMER PÅ KØDD.»

           

 - 
Nils Ingar Aadne

15:00-15:45

VEL HJEM
15:45

PAUSE
14:45-15:00

• Inspirasjon til å gi alt for å nå dine mål.
• En underholdene fortelling om feil og 

smeller, vilje og trivsel.

HUSK: 
PRØV DEG SOM SKYTTER: 

SKYTEKONKURRANSE MED RAPHAËL POIRÉE
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Radisson Blu Royal Hotel, Bergen 
Bo hos oss og befinn deg midt i hjertet av Bergens sjarmerende 
bysentrum. Like ved ligger den historiske Bryggen, med sine mange 
restauranter, museer og det trivelige fiskemarkedet. 

Pakke 1: 
Seminaravgift, hotellovernatting 
m/frokost, lunsj og Get together kr 4990,- 

Pakke 2: 
Seminaravgift m/lunsj og 
Get together kr 3590,- 

Pakke 3: 
Seminaravgift m/lunsj kr 2490,-
 

Earlybird: 
Få 500,- kr  i avslag ved påmelding innen 31.08

Meld deg på i dag!
Påmeldingsfrist:  20.September 
Påmelding til paamelding@kred.no
eller din lokale Kreditorforening. 
Påmeldingen er bindene.

Vi gleder oss til å se deg!

Praktisk info

Steinkjer
Trondheim

Bergen
Kongsvinger

Arendal

Kristiansand

www.kred.no

Inkasso er mer enn penger

Ålesund
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