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Sak Beskrivelse Ansvar 

00 Innkalling og forrige møtereferat ble godkjent.  

01 Høstkonferansen i Trondheim 2018 
Lokal gruppe jobber videre med forberedelsene i samarbeid med styret. Påminnelse om 
arrangementet sendes ut for å sikre god påmelding.  

 

02 Organisering av fremtidige arrangementer 
Styret ser nærmere på hvordan vi skal rigge oss for fremtidige arrangement, og for 
kortsiktig og langsiktig utvikling av konferansene. 
Styret ønsker å endre innholdet på høstkonferansen, slik at det endres fra «de store 
politiske linjene» til å fokusere mer på drift.  Styre ser på muligheten for å arrangere 
parallelle sesjoner med «minikurs», og der kan vi også utfordre leverandørene til å stille 
med innhold. Styret ser også på muligheten for å benytte et profesjonelt byrå til å hjelpe 
til med å arrangere konferansene.  
Styret har besluttet at høstkonferansen i 2019 skal arrangeres på et konferansehotell på 
Gardermoen, og styret går i dialog med flere hoteller for å sikre kapasitet og god pris for 
arrangementet.  

 

03 Kommunisere med våre medlemmer 
Styret ser behovet for å finne en bedre måte å kommunisere med våre medlemmer på. 
Hjemmesiden er utdatert og Facebook-siden har liten aktivitet.  
Styret besluttet å gå videre med å anskaffe bistand til å lage en ny hjemmeside, og å gå 
videre med arbeidet for å knytte til oss en person eller et firma som kan rapportere fra 
konferansene våre og holde liv i våre sosiale medier mellom konferansene. Vi ser også 
på mulighetene for å få laget en egen app som ikke bare er knyttet til konferansene, men 
som vi kan benytte for kommunikasjon med medlemmene gjennom året. 

 

04 Årskonferansen i Bodø 2019 
Styret gjennomfører et heldagsmøte sammen med lokal arrangementskomité 13. 
september, og jobber sammen med lokal arrangementskomité videre både med 
utforming og innhold til årskonferansen i Bodø i 2019. 

 

 

 


