
Ekstraordinært Årsmøte  |  9. november 2019  |  kl.1145-1215

KOM Framtid!
Kommunikologforeningen

XLO Change Academy – Tollbugata 70, Drammen



Velkommen

til en trygg og åpen ramme for diskusjon

9 Styremøte

1100 Styrelsens presentasjon

1145 Ekstraord. Årsmøte

1330 Langsiktig strategisamling

19 Middag

For dagen gjelder:

 Påfylling av energi

 Trivsel og samvær med kollegaer

 Åpen dialog
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Styrets presentasjon

• Foreningen ble stiftet 27.mai 2011

• Politisk og religiøst ubunden organisasjon

• Demokratiske verdier

• Mye diskusjon om vedtekter de første årene

• Formål

• Kriterier for medlemsskap

• Hvorfor endre vedtektene nå?  Hva er nytt nå som vi  

er 8 år og nysjerrig/nyfiken på framtiden?



Kjært barn har mange navn

• Kaller du deg kommunikolog – eller kaller du deg noe helt
annet?

• Spørreundersøkelsen i 2019 – ny innsikt om 
metakommunikasjon

• Har vi vært for ekskluderende – uten å ønske det?  

Styret foreslår følgende endring (del av paragraf 1):

Organisasjonsidé: Foreningen samler kommunikologer kollegaer 
inom området kommunikasjon og forandring / 
metakommunikasjon / kommunikologi for utbytte av erfaringer 
samt støtte i kompetansespørsmål.

Foreningens formål er:

Et engasjert, inspirert og profesjonelt nettverk for medlemmene

En tydelig og anerkjent kompetanse innen kommunikasjon og 
forandring / metakommunikasjon / kommunikologi

Nytte i samfunnet gjennom økt presisjon og fleksibilitet ved 
forandringsarbeid



Vi har noe felles

Vi samler medlemmer innen mange ulike
virksomhetsområder – og flere har egne profesjons-titler
eller roller. Vår felles kompetanse er ofte komplementær / I 
tillegg til annen kompetanse.  Som gjør hver av oss unik! 

Vi har felles kunnskap om kommunikasjon og forandring / 
metakommunikasjon / kommunikologi.  Levert av flere
utdannere!

Styret foreslår følgende justering i paragraf 1;

Kommunikologforeningen, stiftet 27. mai 2011, er en politisk og religiøst 
ubunden organisasjon åpen for de som studerer eller har fullført 
utdanning (utbildning/studier) kommunikologer uansett 
virksomhetsområde via program som er kongruent med 
«Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi», utgitt av 
Kommunikologforeningen.



Og alle har sine egne

erfaringer
Vi har felles kunnskap om filtrering og analyse

Vi har ulik kompetanse i å utføre forandringsarbeid

• Våre individuelle skilnader/forskjeller kan være vår felles
styrke! 

Organisasjonsidé: Foreningen samler kollegaer inom området 
kommunikasjon og forandring / metakommunikasjon / 
kommunikologi for utbytte av erfaringer samt støtte i 
kompetansespørsmål.

Foreningens formål er:

Et engasjert, inspirert og profesjonelt nettverk for 
medlemmene

En tydelig og anerkjent kompetanse innen kommunikasjon 
og forandring / metakommunikasjon / kommunikologi

Nytte i samfunnet gjennom økt presisjon og fleksibilitet ved 
forandringsarbeid



Foreningen er til for oss (og

kunnskapen kan leve fritt)
Nå står definisjoner av et fagområde i våre vedtekter.  Styret

mener dette star godt nok i “Fagdokumentasjonen”.

Styret foreslår å ta bort følgende tekst (under paragraf 1):

Kommunikologi er en tverrfaglig metadisiplin som er utviklet og definert av 
de norske pedagogene Truls Fleiner og Jorunn Sjøbakken.

Definisjoner av Kommunikologi

1. Studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring når all

opplevelse og all adferd er valgt definert – beskrevet og forstått – som

kommunikasjon.

2. Læren om / studiet av det som er felles i forandrings-/utviklingsprosesser.



Foreningen er til for oss, som

medlemmer
Som konsekvens av endringene i paragraf 1, foreslår

styret justering av teksten i paragraf 2 

Organisasjon

§2:

Foreningen utøver sin virksomhet gjennom:

Årsmøtet

Styret og dets arbeidsgrupper

Kongressen

Foreningens offisielle nettside

Samlinger for kommunikologer

kollegaer/medlemmer i foreningens regi



Kompetanse som ramme
Foreningen og årsmøtene har flere ganger etter oppstarten 
i 2011 diskutert «hvem kan være medlem».  Ut fra behov 
om fellesskap.  Og gjort endringer.
• Hvilke presupposisjoner ligger bak?

Styret ønsker kongruens på at det ikke er en rolle/tittel som 
er viktig, men relevante studier innen faget vi har felles.

• Derfor vil styret justere paragraf 3:

Medlemskap og kontingent

§3    
Som medlem kan opptas kommunikologer den som 
studerer eller har fullført utdanning (utbilding/studier) via 
program som er kongruent med ”Fagdokumentasjon for 
kommunikologer. Terminologi”, utgitt av 
Kommunikologforeningen. , og dette omfatter/med det 
avses:



Friere ramme - åpenhet
• Vedtekter med detaljerte føringer kan holde oss tilbake.  Vi 

vil være friere enn vi har vært!

Fortsettelse på §3    

Den som har gjennomført utdanningsprogram i regi av Fleiner 
& Sjøbakken (Studio KomFor/Skandinavisk Institutt for 
Kommunikologi) frem til sertifikat på avansert nivå (metanivå) i 
kommunikologi, samt den med tilsvarende/motsvarande 
utdanningsprogram/utbildningsprogram, og den med 
sertifikat før/innan begrepene kommunikologi og 
kommunikolog ble innført.

Den som har gjennomført tilsvarende/motsvarande 
utdanning/utbildning/studier via program som er kongruent 
med «Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi», 
utgitt av Kommunikologforeningen. 

Vedtekter og bestemmelser som til enhver tid gjelder for 
foreningen skal være styrende for foreningens virksomhet og 
det medlemmer gjør i regi av foreningen.



Stenge ute eller ære – er

ikke samme sak
I foreningen vil alle medlemmer stå likt – ingen er mer verdt 
enn andre.

Teksten om æresmedlemskap var relevant ved oppstart i 
2011.  I dag er denne inkongruent med dagens målsetting fra 
foreningen.  Æresmedlemsskap stopper om det 
ekstraordinære årsmøtet støtter denne endringsforslaget.

Utestenging (§3)

Styret har rett til å suspendere medlemmer som bryter mot 
vedtekter/stadgar eller opptrer illojalt og skadelig mot 
foreningen, og årsmøtet kan gjennom beslutning med to 
tredjedels majoritet utestenge medlemmer.

Personer som har gjort særlig innsats for utvikling, videreføring 
og etablering/stabilisering av metadisiplinen kommunikologi 
kan utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemskap gir møte-
og talerett på foreningens årsmøte, uavhengig av om kriterier 
for ordinært medlemskap er oppfylt. Truls Fleiner og Jorunn 
Sjøbakken innehar æresmedlemskap.



Justering – bedre tekst

§6

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret innkalle 

til etter behov, og skal innkalles når minst 1/3 av 

foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig 

og med begrunnelse krever det. I sistnevnte tilfelle skal 

møtet avholdes senest 30 dager etter mottak av 

begrunnet krav. Ekstraordinært årsmøte behandler 

bare/endast de sakene/ärenden som er angitt i 

møteinnkallingen.



Extraordinärt årsmöte
Lördag 2019-11-09
Kl. 11:00  Styrelsens presentation av förslag till stadgeändring
Kl. 11:45 -12:15 Extraordinärt årsmöte
Dagordning
1- Öppning av mötet 
2- Val av ordförande/dirigent för mötet 
3- Val av sekreterare för mötet
4- Val av 2 st. justeringsmän för protokoll till mötet 
5- Val av 2 st. rösträknare
6- Godkännande att extraordinärt årsmöte är behörigt utlyst
7- Godkännande av dagordning
8- Godkännande av fullmakter
9- Fastställande av antal röstberättigade
10- Förslag till stadgeändringar
11- Röstning
12- Avslutning
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Strategisamling i dag

Åpenhet



Visjon & Misjon

Visjon – og
langsiktig

målsetting

Verdier –
viktige

rammer for 
oss

Aktiviteter
som fører oss

dit vi vil!



Transformasjons-kart
Visjon

2020-25 2030-352025-30
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Takk for din 

deltagelse!
Vi jobber for å skape

- Et engasjert, inspirert og profesjonelt nettverk for 
medlemmene

- En tydelig og anerkjent kompetanse Innen kommunikasjon 
og forandring / metakommunikasjon / kommunikologi

- Nytte i samfunnet gjennom økt presisjon og fleksibilitet ved 
forandringsarbeid


