
Få en god start på dagen med frokost og faglig påfyll i Norsk kredittforum

Vi har gleden av å invitere til årets første frokostmøte 19. mars kl. 08.30-10.30, som etterfølges av Generalforsamling i Norsk 
Kredittforum kl. 10.30-11.00. Vi får ferskvare om ny inkassolov ved Alexander Holand Nordahl som er leder av Virke inkasso, 
inkassobransjens interesseorganisasjon. I tillegg får vi et spennende innlegg ved Maria Edvardsen som er avdelingsleder og 
konsulent i Transcendent group, som vil ta for seg området styring og kontroll innenfor PSD2 . 

Vi starter med en god frokost med foredrag og avslutter med Generalforsamling i Norsk Kredittforum.

Program 19. mars 2020
08.30 Frokost
09.00  Ny inkassolov

 v/ Aleksander Holand Nordahl, leder Virke inkasso og økonomi
09.35  Pause
09.45 PSD2 Styring og kontroll

 V/Maria Haug Edvardsen, konsulent Transcendent group
10.30    Generalforsamling Norsk kredittforum

11.00  Takk for i dag

Påmelding
post @kredittforum.no

Frokostmøter 2020

Vi i Norsk Kredittforum har gleden av å arrangere 
frokostmøter og Generalforsamling. I tillegg 
jobber vi med kursmoduler for kredittfaglig 
oppdatering og utvikling høsten 2020. 

Sett av dato i kalenderen din allerede nå:
19. mars 2020
4. juni 2020
10. september 2020
3. desember 2020

Frokostmøtene er kostnadsfrie for medlemmer av 
Norsk Kredittforum. Ikke-medlemmer betaler kr 
650,-, inkludert frokost. 

Hjertelig velkommen!

Sted
Louise Restaurant, Aker Brygge

Foredragsholdere
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Aleksander Nordahl

Leder Virke inkasso og økonomi

Ny inkassolov er i arbeid og skal besluttes 
av myndighetene. Virke inkasso arbeider 
for at inkassobransjen skal ha rammevilkår 
som gjør at de kan utføre jobben sin på 
best mulig måte overfor både skyldner og 
fordringshaver. 

www.virke.no

Maria Haug Edvardsen

Avdelingsleder og konsulent, 
Transcendent Group

Foredraget handler om PSD2 med vekt på 
styring og kontroll. Transcendent Group 
tilbyr erfarne rådgivere innenfor 
governance, risk & compliance

www.transcendentgroup.com

Om ny inkassolov og PSD2.
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