
Information fra den skandinaviske PUG bestyrelse 
 
Bestyrelsen holdt møde tirsdag-onsdag den 25.-26. oktober på Hotel Sundvolden i Norge.  
 
Formålet med mødet var dels at besigtige hotellet for at se om det vil være et velegnet sted at afholde 
næste års PUG konference, dels naturligvis at få påbegyndt den nærmere planlægning af konferencen.  



PUG 2017 afholdes på Hotel Sundvolden den 14.-15. marts 2017 
Hotellet ligger i smukke omgivelser med udsigt over en sø, som til mødet her tog sig godt ud i smukke 
efterårsfarver. Hotellet kan dateres tilbage til 1648, hvor den ældste bygning er fra – siden er der bygget til 
i flere omgange, senest i 2010. Pt er de i gang med yderligere at udvide med en ny konferencesal. Udover 
smukke omgivelser og gode værelses- og mødefaciliteter , går hotellet meget op i mad og vin og med 
professionel og smilende betjening at skabe en god atmosfære omkring konferencer og møder. Det er alt i 
alt et dejligt sted, som vi glæder os til at afholde PUG konference 2017 på!  
 
Konferencen ”Selvbetjening – ikke kun for eksterne kunder” kommer blandt andet til at handle om 
integrationer ind i og ud fra POB, automatisering og om Self Service Portalen. Vi er godt i gang med at finde 
indlægsholdere.  
 
Invitationer sendes ud i løbet af november og vi håber at kunne tilbyde tilmelding via en portal, hotellet er 
ved at lægge sidste hånd på. Prisen for konferencen regner vi med at kunne holde på sidste års niveau 
(altså 4.600 DKK for medlemmer) – med mulighed for 10% rabat ved tidlig tilmelding.  
 
Der vil inkluderet i prisen blive tilbudt bustransport fra Gardermoen tirsdag morgen kl. 8:00 og for dem, der 
ønsker at ankomme mandag aften, bliver der også en bus kl. 18:30. Alternativt er der også offentlige 
busser, der kører direkte fra Gardermoen til Sundvolden.  
 
Vi har lyttet til jeres forbedringsønsker og har blandt andet i år lagt rundbordssamtalerne i rum for sig. Vi vil 
også indskærpe, at alle skal bruge mikrofon og alle indlægsholdere skal have styr på deres tekniske 
opsætning inden deres indlæg begynder.  
 
Næste møde 
Vi regner med at klare den resterende planlægning via mail og først at mødes på hotellet igen mandag den 
13. marts 2017. 
 
Øvrigt – Wendias RFC proces 
På mødet blev endvidere diskuteret Wendias behandling af de RFC’er vi løbende sender ind– bestyrelsen 
blev enige om at skrive et brev til Wendia med en kritik af behandlingen af en konkret RFC, samt et forslag 
til hvordan den skandinaviske PUG-gruppe fremadrettet kan indgå konstruktivt i Wendias RFC-behandlings-
proces. Dette vil der blive fulgt op på på næste års konference.   

 
 


