
Öppet möte för alla kommunikologer! 

Premiär: Vinterkongress!
Inklusive *årsmöte för medlemmar.

3. – 5. februari 2017, Arvika

* OBS Formellt årsmöte lördag den 4 feb. kl 16.30-18.00 



Velkommen

til en trygg og åpen ramme for diskusjon

ÖPPET MÖTE 3,4,5 FEBRUARI 2017
Årsmötes helg (* OBS formell årsmöte lördag 4 feb. kl 16.30-18.00 för medlemmar) i början av 

året utvidgas med spännande föredrag och inspirationsmöten öppen för 

alla kommunikologer.

Premiär Kommunikologföreningen första Vinterkongress! 

Syftet är:

• Nytta för kommunikologer och medlemmar

• Sänka kostnader och möjliggöra för kommunikologer och medlemmar 

att åtminstone minst kunna medverka vid ett tillfällen under året.

• Förbättra förutsättning att genomföra nyttiga och inspirerande träffar, 

med ”fagliga” diskussioner, bidra till framförhållning och planering.

För helgen gäller, inspirationsmöten öppen för alla kommunikologer, 

erfarenhetsutbyte, påfyllning av energi, trivsel och samvaro bland 

kollegor. 
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17.00 Drop in med ankomstregistrering, 

utdelning av namnskylt och mingel i 

baren

19.00 Gemensam middags buffé

20.00 Välkommen - öppning av medlemsmötet

ordf. Monika Eknes

20. 15 Tema Presentation  ”MetaNoovas process

och ”resa” Lena Bergman

Lördag forts.

15.30 Tema ” Vilka är kommunikologer” –

diskussion

16.30 Formellt årsmöte

Förmöte –presentation av valberedning –

diskussion inför ev. förändringar av stadgar,     

klarläggande av alternativ

Årsmöte enligt stadgar och dagordning för

detta

18.00 Avslutning

19.00 Gemensam festmiddagLördag

8.30 - 09.00 Möjlighet till neuro motorisk träning

09.00  Presentation av program, tema och

aktivitetsramar Ole Gustafsson

09.30 Information av resultat från

medlemsenkäten/spörreundersökelsen

10.30 Kaffepaus

11.00 Tema ”Erfarenhetsutbyte

utbildningsprogram –dåtid – nutid –

framtid” Beate Lofseik / Kenneth Tilley

12.00 Lunch

13.30 Tema ”Fackdokumentation för

kommunikologer. Taxonomi och

Terminologi” Monika Eknes

15.00 Kaffepaus

Söndag

8.30 - 09.00 Möjlighet till neuro motorisk träning

09.00 Tema Uppdatering

presentation”Hjärnforskning” historiska

presuppositioner & filtrerings exempel

Elisabeth Magnusson 

10.30 Kaffepaus

10.45 Evaluering av medlemsmöte- vägval och

prioriteringar-avslutning

11.15 Gemensam lunch
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Pris deltagaravgift: 1500 kr. 
Inkl. lokaler, lunch, fm och em fika, middag 
fredag kväll samt festbankettmiddag 
samtliga dagar

Meld deg på via foreningens 

hjemmeside: 
http://kommunikologforeningen.org/event
s/arsmote-2017-og-halvarlig-samling/  

Boende kostnad tillkommer finns tre 

alternativ via Hotell Scandic:
• Dubbelrum 1100 kr
• Enkelrum 1800 kr
• Vandrarhem 800 kr *

Pris är per person, inklusive två (2) 
övernattningar och frukost. NB: Husk å 
oppgi «kommunikologerna» ved bestilling 
av rom på hotellet eller vandrarhemmet, 
e-post: arvika@scandichotels.com

*Vandrarhem i Scandic Arvikas regi som 
står klart januari 2017. «City Sleep Arvika». 

Mer om Scandic Arvika: 
https://www.scandichotels.se/hotell/sverig
e/arvika/scandic-arvika

Velkommen

Hälsningar styrelsen för kommunikologföreningen

http://kommunikologforeningen.org/events/arsmote-2017-og-halvarlig-samling/
mailto:arvika@scandichotels.com
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/arvika/scandic-arvika


Spørsmål eller innspill?
Styret: styrelsen@kommunikologforeningen.org 

Valgkomite/Valberedning: valberedningen@kommunikologforeningen.org
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Vedtektene/stadgarna finner du her: 
http://kommunikologforeningen.org/nb/om-oss/vedtekter/ 

Aktivitet Frist Ansvar

Sted og dato meddeles medlemmene 10. desember Styret

Innkallelse med dagsorden sendes 

medlemmene
21. januar Styret

Forslag til avstemming fra 

medlemmene utenom ordinær 

dagsorden

7. januar Medlemmer

Forslag til avstemming mottatt fra 

medlemmene sendes medlemmene 

med kommentarer

21. januar Styret

mailto:styrelsen@kommunikologforeningen.org
mailto:valberedningen@kommunikologforeningen.org
http://kommunikologforeningen.org/nb/om-oss/vedtekter/


§9

Ordinært årsmøte skal som et minimum ha disse punkter på dagsorden:

• Åpning av årsmøtet
• Konstituering
• Valg av ordstyrer/dirigent
• Godkjenning av innkalling
• Godkjenning av fullmakter
• Godkjenning av dagsorden
• Valg av referenter
• Valg av redaksjonskomite hvis behov ved mange innkomne forslag
• Valg av to årsmøtedelegater til å underskrive protokollen
• Valg av tellekorps
• Styrets årsberetning
• Regnskap med revisorrapport
• Ansvarsfrihet for styret
• Virksomhetsplan og budsjett
• Eventuelle vedtektsendringer
• Eventuelle innkommende forslag/motioner fra medlemmer
• Valg
• Valg av leder og styre
• Valg av valgkomite med 3 medlemmer
• Valg av revisor
• Eventuelt/øvrigt
• Avslutning
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Jeg gir herved

………………………………………………………………

fullmakt til å stemme på mine vegne i sak(er) nr. 

……………………………………………………… 
på Kommunikologforeningens årsmøte 4. februar 2017.

Dato:……………………………………………………..

Sted:………………………………………………………

Navn:……………………………………………………..

Signatur:………………………………………………..

Utdrag fra vedtektene:
§13
Ved avstemming på årsmøtet har hvert medlem 1 stemme, forutsatt at
medlemskontingent er betalt for påbegynt virksomhetsår. Skriftlig avstemming skal 
finne sted dersom et medlem krever det. Det kan stemmes ved skriftlig fullmakt.
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