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VIKTIGA HÄNDELSER 
 Årsmöte 6 april i Arvika 

 Kongress 5-7 april i Arvika  

 Extraordinärt årsmöte 9 november i Drammen och via websändning för omröstning 

av styrelsens förslag till stadgeförändring, vilket fick bifall och innebär: 

o Föreningen är ett nätverk för våra medlemmar. I våra dokument har 

”kommunikolog” ersatts med ”medlem” 

o Vi har preciserat att vårat huvudsyfte är att samla medlemmar med 

kompetens inom kommunikation & 

förändring/metakommunikation/kommunikologi 

o Vi har tagit bort hedersmedlemskap 

o Den som har gått eller går utbildning kongruent med vår Fackdokumentation 

kan bli medlem 

o Definitioner är borttagna ur vår stadga, de samlas istället tillsvidare i vår 

Fackdokumentation 

STYRELSENS ARBETE I ÖVRIGT 
 Genomfört 13 st. protokollförda möten, merparten som telefonmöten samt några 

fysiska träffar 

 Sänt ut 6 st. nyhetsbrev via MailChimp till medlemmar 

 Löpande uppdaterat föreningens hemsida samt aktuella FB-sidor 

 Löpande medlemsadministration 

 Påbörjat arbete med långsiktig strategi och vision 

 Påbörjat planering för Kongress i Arvika 20-22 mars 2020 

 Påbörjat planering för årsmöte i Arvika 21 mars 2020 

VERKSAMHETEN I SIFFROR 
 Föreningen hade 80 medlemmar i slutet av december 2019 

 Föreningen genomförde 1 kongress 

 Föreningen genomförde 1 extraordinärt årsmöte 
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Slutord 

I årene før 2019 ble det arrangert kongresser på flere ulike steder (Ørebro og Bosøn) med intensjon 

å skape økt engasjementet og deltagelse fra medlemmene.  Vi har ikke sett at dette har ført til økt 

deltagelse, noe som gjorde at vi returnerte til Arvika i 2019.  Valget om å ikke arrangere 

høstkongress i 2019 var et økonomisk begrunnet valg, da belastningen og kostnadene ved å 

arrangere krever at arrangementene går i balanse.   

I forkant av årsmøtet 2019 gjennomførte styret en prosess rundt vår identitet som 

Kommunikologforening, og konklusjonen ble at vi beholder navnet.  Årsmøtet oppfordret samtidig 

styret til foreslår endringer i vedtektene for å åpne opp for flere medlemmer, og sikre at vi er en 

samlende forening med medlemmene i sentrum.  Styret startet arbeid med langsiktig stratetgi, og 

gjennomførte en strategisamling samt et ekstraordinært årsmøte i November i Drammen med 

fokus på endring av vedtektene.  Dette arbeidet er ikke ferdig, vi ser det som viktig å fortsette både 

dialog og diskusjon om vårt felles verdigrunnlag og samlende visjon for fremtiden.  

Styret er glad for den innsatsen som flere enkelt-/enskilda medlemmer har lagt ned i 2019 med 

fagbeskrivelse, først og fremst med tanke på å få publisert en artikkel internasjonalt der vårt felles 

rammeverk kan presenteres.  Dette arbeidet består også i å sikre feedback fra fagpersoner utenfor 

vårt interne miljø, og krever at vi møter/pacer de behov som utgiver av publikasjon måtte ha.  

Styret mener arbeidet som utføres på frivillig basis fra enkelt-/enskilda medlemmer er sentralt i å 

sikre anerkjennelse av den felles kompetanse vi har i foreningen. 

I foreningen har vi flere medlemmer som er aktive på sosiale media, og som trives med å starte 

debatter eller diskusjoner som kan ha stor relevans med tanke på kompetansebygging.  Styret 

setter pris på at medlemmer deler informasjon som kan være relevant for andre medlemmer via 

vår Facebook-side (internt i foreningen) eller via siden for ”vi som utbildas ..” der eksterne også har 

tilgang.  Styret la til rette for deltagelse via web på det ekstraordinære årsmøtet i 2019 (inklusive 

stemming/rösting).  Å legge til rette for denne type deltagelse samt webinarer med definerte tema 

håper vi vil bidra til økt engasjement.   
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