
JESSHEIM STORSENTER
1. juni 2022 | kl. 08:00 - 11:00 
(Senteradministrasjon 4. etasje) 
Påmeldingsfrist: 27. mai 2022 

MELD DEG  
PÅ I GOD TID!

GRATIS FROKOSTMØTE

NYTTIG OG LØNNSOMT
-  Bli oppdatert på inkassoregler 2022.

-  Når starter fristen for foreldelse, 
 og hvordan avbrytes fristen?

 Oppnå mindre tap på fordringer.  
 Viktig med fokus på kredittarbeidet.

-  Tom Nordlie – I medgang  
 og motgang. Hva kan vi 
 lære av Tom sin historie?  



KARI HEMMA

TOM NORDLIE

JAN ERIK MYRVOLD

JANNE JANSEN

VELKOMMEN TIL GRATIS FROKOSTMØTE

NYTTIG OG LØNNSOMT
Kl. 08:30              

Kl. 08:30 - 09:00 
 

Kl. 09:00 - 09:15 

Kl. 09:15 - 10:00

 

Kl. 10:00 - 10:15

Kl. 10:15 - 11:00

KAFFE OG RUNDSTYKKER

INKASSOSAKENS GANG 2022
Hva er viktige ting å passe på før saken sendes inkassobyrået? Hvorfor løses 
noen saker raskere enn andre? Vi forteller deg hva som skjer hos inkassobyrået.

FORELDELSE - SIKRING OG KRAV
Starter fristen ved forfall på faktura? Svaret er kanskje ikke det du tror.  
Har du rutiner for sikring av krav? Advokaten gir deg en oppdatering på 
juridiske emner som er nyttig å få med seg.

OPPNÅ MINDRE TAP PÅ FORDRINGER.
VIKTIG MED FOKUS PÅ KREDITTARBEIDET
I turbulente tider, er det ekstra viktig å med fokus på kredittarbeidet.  
Å skaffe nødvendig innsikt og å ha gode prosesser for kredittstyring, er  
spesielt avgjørende i disse tider. Dette gir også store gevinster i form av  
mindre tap på fordringer og en mer effektiv inndrivelsesprosess. Janne 
Jansen innleder med et oversiktsbilde av hvordan konkursutviklingen  
ser ut både nasjonalt og lokalt, samt ser på fordelingen i ulike bransjer.  
Hun vil også snakke nærmere om viktige steg i kredittprosessen og hvordan 
dette kan være din nøkkel til å foreta gode kredittbeslutninger

PAUSE

TOM NORDLIE - I MEDGANG OG MOTGANG
Ærlig og direkte foredrag som skaper refleksjon. Tom har flere ganger  
erfart å komme på rett kjør etter mye motgang. Han vet hvordan man  
videreutvikler det man er god på, for ikke å nevne hva man må gjøre med  
det man sliter med. Han tar publikum med seg inn i garderoben, hjem på 
sofaen og bak kulissene, hvor han deler av sin egen lederfilosofi.

KARI HEMMA
Inkassoleder
Kreditorforeningen SA

JAN ERIK MYRVOLD 
Advokat og direktør  
Kreditorforeningen SA

JANNE JANSEN
Subject Matter Expert
Bisnode, Dun & Bradstreet

TOM NORDLIE
Mental trener, fotballtrener  
og redningsmann for flere 
norske fotballlag

Meld deg på i dag!
Påmeldingsfrist: 27. mai 2022
Påmelding:  salgost@kred.no  62 88 89 50 www.kred.no


