
Kongress
En tydlig och erkänd kompetens i samhället – hur?

Tid: 13. – 15. april 2018 (inkl Årsmöte 14. april)
Sted:  Scandic Grand Hotel, Örebro

Velkommen! Välkommen! 



Velkommen

til en trygg og åpen ramme for diskusjon

Kongress, 13. – 15. april 2018

För helgen gäller:

 inspirationsmöten för kommunikologer

 erfarenhetsutbyte

 påfyllning av energi

 trivsel och samvaro bland kollegor

Generellt upplägg är att vi träffas fredag eftermiddag med registrering, 

workshops och middag på kvällen. Programmet fortsätter lördag med 

middag på kvällen och program söndag fram till lunch.

Årsmöte lördag 14. april kl 16.30 – 18.00 (bara för medlemmar)
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14.00 Registrering

14.45 Välkommen och öppning av kongressen

15.15 Slopa «namnet» kommunikologi?!

Lars-Eric Uneståhl

16.30 Kaffepaus

17.00 – 18.00  Diskussion och paneldebatt

19.00 Middag och mingel

Lördag

8.30 - 09.00 Möjlighet till neuromotorisk träning

09.00  Systemiskt tänkande. Från Bateson till 

KASAM. Erik Lundström 

10.30 Kaffepaus

11.00 Diskussion och reflektion

12.00 Lunch

13.30 – 16.00 Open space: självorganiserande av 

intresse

Söndag

8.30 - 09.00 Möjlighet till neuromotorisk träning

09.00 Rapporter och next step från Open space

10.30 Kaffepaus

10.45 Utvärdering och sammanfattning av 

kongressen

12.00 Gemensam lunch

16.30 Förmöte, samtal och diskussion

17.00 – 18.00   Årsmöte (bara för medlemmar) 

19.00 Middag



Velkommen

til en trygg og åpen ramme for diskusjon

Lars-Eric Uneståhl är Fil Dr och har efter många års tjänstgöring 

vid Uppsala och Örebro Universitet grundat sin egen privata 

högskola (Skandinaviska Ledarhögskolan – SLH & Scandinavian 

International University SIU). Uneståhl är en av föreläsarna till 

vårkongressen i Örebro.

Förutom verksamheten i Sverige har Uneståhl tillbringat en stor 

del av sitt liv i andra länder både som gästprofessor (USA, 

Kanada, Australien, Malaysia, Indien m. Fl länder) och som 

President för olika världskongresser (Hypnosis & Psychosomatic 

Medicine, Uppsala 1973, Sport Psychology, Copenhagen 1985 

and Singapore 1989, Mental Training, Ottawa 1985 and Salt Lake 

City1989, Mental Excellence, St Petersburg 2003 and Bejing 2008).

Uneståhl är författare till ett 20-tal böcker och har skrivit många 

forskningsrapporter och dessutom varit handledare för mer än 50 

rapporter – alltifrån 3 – betygsuppsatser till doktorsavhandlingar. 

Genom sina unika utbildningar har han skapat ett antal nya 

yrken, t. Ex. Mental tränare, Avspänningspedagog, Stress 

Manager och Stress Coach. Uneståhl togs av Dagens Industri 

med bland de 50 personer som influerat samhället mest under de 

senaste 100 åren.
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Workshop: Slopa «namnet» kommunikologi?!



Velkommen

til en trygg og åpen ramme for diskusjon
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Erik Lundström är socionom, teolog och systemisk familjeterapeut, 

verksam i Uppsala län med bakgrund inom socialtjänsten och 

vårdbranschen. Eriks utbildningsbakgrund är bland annat teol. 

kandidatexamen, masterexamen i pedagogiskt ledarskap och 

psykoterapi steg 1-utbildning i systemiskt familjeterapi.

System finns överallt. Vi ingår i system, vi använder system, vi 

används av system och vi definieras av system. Följ med in i 

systemtänkandets fantastiska värld - och logik.

Få inblick i grundläggande systemteoretiska principer med 

tvärvetenskaplig karaktär och kunskapsekologi. Tankar som kan 

utgöra grunden för vårt synsätt på världen och delarna som 

bildar helheten.

Systemiskt tänkande. Från Bateson till KASAM.



Velkommen

til en trygg og åpen ramme for diskusjon
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Open space: Kom med ditt 

tema, spørsmål eller ide

Rammer og metodikk fra 

«Open space».

Agendavegg med ulike 

temaer. Alle velger gruppe. 

Rapportvegg hvor alle kan 

lese konklusjoner fra de ulike 

gruppene.

Diskusjon og samtal i grupper. 

2 x 45 minutter. 

1 2 4

3
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Pris deltagaravgift: 2300 kr. 
Inkl. lokaler, lunch, fm och em fika, middag 

fredag och lördag

Meld deg på via foreningens hjemmeside: 

https://kommunikologforeningen.org/events/vark

ongress-2018-orebro/ 

Sted: Scandic Grand Hotel Örebro

Fabriksgatan 21-23, 702 23 Örebro

https://www.scandichotels.no/hotell/sverige/oreb

ro/scandic-grand-hotel

Boende kostnad 
(övernattning o frukost) tillkommer enligt följande: 

Overnatting i enkelrom: SEK 1900,-, dobbeltrom: 

SEK 1150,- per person. 

Overnatting samt individuella diet önskemål 

bookes direkte med hotellet:

Tel: +46 19 7674300

Mail: orebrogrand@scandichotels.com

Bruk «Kommunikolog» som referanse når du 

booker. 

Velkommen

Hälsningar styrelsen för kommunikologföreningen

https://kommunikologforeningen.org/events/varkongress-2018-orebro/
https://www.scandichotels.no/hotell/sverige/orebro/scandic-grand-hotel
mailto:orebrogrand@scandichotels.com


Årsmøte 2018
Lørdag 14. april kl. 16.30 – 18.00



Frågor eller förslag?
Styrelsen: styrelsen@kommunikologforeningen.org 

Valberedning/Valgkomite: valberedningen@kommunikologforeningen.org
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Stadgarna/vedtektene hittar du här: 
http://kommunikologforeningen.org/nb/om-oss/vedtekter/ 

Aktivitet Senast Ansvar

Plats och datum meddelas

medlemmarna

(se Nyhetsbrev 25. oktober 2017)

17 februari Styrelsen

Motioner till årsmötet från

medlemmarna utöver ordinarie

agenda skickas till styrelsen

17 mars Medlemmarna

Kallelse med årsmöteshandlingar

skickas till medlemmarna (inkl

medlemmars motioner till årsmötet

med styrelsens kommentarer)

31 mars Styrelsen

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 14. april 2018.

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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