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Velkommen

til en trygg og åpen ramme for diskusjon

Kongress, 13. – 15. oktober 2017

För helgen gäller:

 inspirationsmöten för kommunikologer

 Erfarenhetsutbyte

 påfyllning av energi

 trivsel och samvaro bland kollegor

Generellt upplägg är att vi träffas/samlas med enkel matbit på fredag 

kväll och har en inspirationsföreläsning, programmet fortsätter lördag 

med festbankettmiddag på kvällen och program söndag fram till lunch.

Nytt i år og som svar på etterspørsel: Mulighet for rask reankring til 

materialet før kongressen fredag ettermiddag.
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Fredag 

13.00 Tidlig registrering

14.00 «BRUSH UP»: 

Materialet oversatt til organisasjonsnivå 

17.30 Ordinær registrering

18.00 Felles middag

19.30 Velkommen 

20.00 Inspirasjonsforelesning: Dra åt samma håll

Lördag

8.30 - 09.00 Möjlighet till neuro motorisk träning

09.00  Workshop Metakommunikation

10.30 Kaffepaus

11.00 Diskussion Metakommunikation

12.00 Lunch

13.30 Åpen ramme: selvorganiserende utifra

interesse. 

- Fagdokumentasjon

- Trening på materialet

- osv

16.00 Flow workshop 

17.00 NIA workshop

19.00 Felles festmiddag

Söndag

8.30 - 09.00 Möjlighet till neuro motorisk träning

09.00 - TBD -

10.30 Kaffepaus

10.45 Evaluering av kongressen- vägval och

prioriteringar-avslutning

11.15 Gemensam lunch



Velkommen

til en trygg og åpen ramme for diskusjon

«BRUSH UP»: 

Materialet oversatt til organisasjonsnivå 

GPS for endringsledelse

Om Randi

Randi Kveine er utdannet cand.mag., sosionom og pedagog. Hun 

har bl.a. vært informasjonssjef i Osloskolen og drevet K-

kommunikasjon i 21 år.

Om Monika

Monika Eknes er utdannet dr.ing. og har bl.a. arbeidet som 

sikkerhetsdirektør i Jernbaneverket. Hun har drevet Skaperhuset i 6 år.

Begge er sertifiserte kommunikologer og driver MetaChange

sammen www.metachange.no. 

GPS for endringsledelse

"Endelig en fagbok i endringsledelse som ikke ser ut som en tysk 

doktoravhandling med tusener av fotnoter til forskningsartikler du 

likevel ikke kommer til å lese. Tvert om er boken skjønnlitterær i 

formen. Den er skrevet i du-form, og henvender seg til leserne med 

korte historier som er lett å kjenne seg igjen i. Det faglige 

rammeverket er enkelt, relevant og logisk.  Kort sagt: Dette er en 

fagbok som ikke setter deg på skolebenken for at du skal pugge 

definisjoner, eller gå deg vill i en teoretisk detaljjungel. Bravo, Eknes 

og Kveine!"  Rektor Trond Blindheim, Høyskolen Kristiania
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http://www.metachange.no/
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Workshop - Göran Persson, Förändringskonsult – Dra åt 

samma håll (45 min) 

Om Göran

När jag blickar tillbaka på mitt liv så har det varit fullt med 

aktiviteter inom flera olika områden. Har i hela livet sysslat

med ett antal olika idrotter parallellt med skolor och

anställningar. Ibland har det varit uppåt, ibland neråt. I 

backspegeln kan jag ändå se att detta liv har format mig till

en ganska ödmjuk, fokuserad, målinriktad och effektiv 

person.

Har under många år haft en dröm om att vara min egen 

och bidra till en bättre värld. Att göra det jag själv verkligen

vill istället för att gå till ett jobb bara för att jag tjänar bra 

men bara ibland har intressanta och stimulerande uppgifter. 

Denna dröm blev verklighet 2005 när jag sa upp mig från ett 

intressant och givande jobb på Ellos för att pröva mina 

vingar själv. Detta har jag aldrig ångrat.
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Metakommunikation (1,30 tim)

Charlotte Alexandersson 

Charlotte har en fil. kand i psykologi och arbetar med 

Prestationsutveckling genom Metakommunikation. Charlotte 

arbetar med kommunikation och ledarskapsutveckling för 

företag, organisationer och nätverk, bla för chefsnätverket 

Ruter dam. Hon har även i drygt 20 år arbetat med 

prestationsutveckling genom kommunikation för 

landslagsaktiva och ledare. Har ett förflutet som seglare på 

elitnivå och tillhörde världseliten under flera år. Charlotte är 

också en av författarna till boken ”Leda med förtroende”.

Håkan Persson

Håkan arbetar med Prestationsutveckling genom 

Metakommunikation. Håkan arbetar med bl a sångare, 

musiker, landslagsaktiva och ledare samt näringslivets alla 

nivåer. Håkan spelade fotboll och ishockey fram till 16 års 

ålder, därefter spelade Håkan bandy och nådde som högst 

division 1. Håkan tvingades tyvärr sluta spela bandy p g a en 

olycka med en ryggmärgsskada som följd. Håkan har drivit 

ett familjevårdshem i egen regi och dessutom, inom ramen 

för Spinalis, tränat personer med traumatiska 

ryggmärgsskador.
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Metakommunikation (1,30 tim)

Om helhet

Företaget bildades 1998, grundat av Viveca Wirstam. Sedan 2004 jobbar också

Hans Wirstam i företaget.

På Helhet vill vi möta kunden där kunden är, både i tanken, med mål och

intentioner.

Viveca Wirstam

Viveca är Metakommunikatör och Avslappningslärare, med lång erfarenhet 

av att jobba med kommunikation i och mellan människor. Hon har särskild

uppmärksamhet på förändringsarbete och stresshantering via 

coachning/rådgivning och utbildning. Vivecas bästa egenskaper är empati, 

målmedvetenhet och ett naturligt ledarskap, och är mycket duktig på att 

hålla ramen.

Hans Wirstam

Hans är Metakommunikatör och Civilingenjör. Hans har en bakgrund inom

ingenjörsområdet, både som forskare och som beställare/utförare. Sedan 2004 

har Hans jobbat heltid med kommunikation i och mellan människor, med 

särskild uppmärksamhet på förändringsarbete via utbildning och

coachning/rådgivning. Han älskar utmaningar och har kreativitet som sin 

största styrka.

Är också författare, bl.a. till boken "METAKOMMUNIKATION - kommunikation på 

hjärnans villkor"

Både Viveca och Hans coachar aktiva och ledare inom idrotten.
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Ossie Selimovic

(Flow Workshop  60 min)

NIA (Nia Integrated Action) Neuromotoriskt underlag  (60 

min praktikpass) Ta med ombyte

I Nia möts öst och väst i en variationsrik träningsform

inspirerad av olika kroppstekniker-dansformer-

kampsportstekniker:Feldenkreis, Alexanderteknik, Yoga, Tae

Kwan Do, Aikido, Tai Chi, Jazzdans, Duncandance, 

Fridans/Modern

Kampsport – distinkta rörelser, kraft, fokus, balans

Dans – glädje, form och frihet, uttrycksfullhet, kreativitet

Tekniker för kroppsmedvetenhet – närvaro, läkning, stillhet, 

andning

Ossie Selimovic föreläser om att utveckla en mer 

hälsoinriktad och mer produktiv livsstil. Som Mental 

Rådgivare till åtskilliga landslagsidrottare och elitaktiva

genom åren har Ossies arbete kring den mentala träningen

visat sig innehålla framgångsnycklar som är gemensamma

inom olika branscher. Varje människa, företag eller 

organisation har sin egen inneboende Strategikod för att 

finna flow, Ett tillstånd som optimerar och som har fokus på 

hälsa, effektivitet och arbetsglädje.
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Pris deltagaravgift: 1950 kr. 
Inkl. lokaler, lunch, fm och em fika, middag 

fredag kväll samt festbankettmiddag 
samtliga dagar

Meld deg på via foreningens 

hjemmeside: 
https://kommunikologforeningen.org/even
ts/kongress-2017/

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 Arvika: «City Sleep 
Arvika». 

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

Velkommen

Hälsningar styrelsen för kommunikologföreningen

mailto:arvika@scandichotels.com
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/arvika/scandic-arvika

