
Information fra den skandinaviske PUG bestyrelse 
 
Bestyrelsen holdt møde mandag den 29. maj 2017 hos Atea i Stockholm. 
 
Formålet med mødet var at evaluere og samle op på årets konference, begynde planlægningen af næste års 
konference, samt forholde os til ændringen i bestyrelsen.   
 
Evaluering af og opsamling på PUG 2017  
Årets konference fik generelt en god evaluering – dog med de sædvanlige forbehold fra nogle deltagere om 
at det var svært at forstå andre skandinaviske sprog. Vi mener fortsat i bestyrelsen, at en konference på 
engelsk ikke vil være at foretrække. Vi mener det vil gøre det endnu sværere at finde indlægsholdere, det 
vil nedsætte spørgelysten og endelig kan vi også være bange for at det ikke nødvendigvis bliver nemmere at 
forstå, hvis den der holder indlægget har stærk accent og/eller har et manglende eller upræcist ordforråd 
på engelsk. Dog vil vi gerne prøve at undersøge hvor dybfølt ønsket er hos folk, herunder om de selv er 
villige til at stille op med et indlæg på engelsk. Der vil derfor fra bestyrelsens side blive udsendt en mail om 
emnet til medlemmerne med en survey. Og så tager vi emnet op igen i bestyrelsen derefter og hvad vi end 
beslutter med hensyn til sprog for konferencen i 2018, så er det vores hensigt at tage emnet op til 
diskussion på generalforsamlingen dér. 
 
Vi vil forsøge at lægge endnu mere op til at høre hvad de enkelte har lavet af gode ting – herunder gøre 
rundbordssamtalerne mere hands-on, hvor de enkelte også kan vise de løsninger de har lavet, samt have et 
særligt indslag om ”Tips & Tricks”, hvor de enkelte kan vise et godt tip og så vil det bedste tip blive belønnet 
med en præmie.  
 
Vi diskuterede endvidere muligheden for at forlænge konferencen – enten  ved at tage en ekstra dag og 
overnatning, ved at inddrage noget af mandagen, hvor mange folk alligevel ankommer, eller blot ved at 
gøre dag 2 længere end den har været hidtil. Vi regner dog med at køre 2018 mere eller mindre som 
tidligere og så tage emnet op til diskussion på generalforsamlingen dér. 
 
PUG 2018 
Næste års konference bliver afholdt i Stockholmsområdet den 13.-14. marts 2018 – formentligt på Gimo 
Herrgård, der ligger en times kørsel nord for Arlanda lufthavn.  
 
På baggrund af de ønsker til fremtidige emner som deltagerne i år havde, så bliver det overordnede tema 
integrationer – vi skal se nærmere på underemner, og her vil vi også spørge jer. 
 
Næste år er det PUG’s 20-års jubilæum og vi håber at kunne gøre konferencen ekstra mindeværdig – så sæt 
kryds i kalenderen allerede nu.  
 
Næste møde 
Bestyrelsen mødes på det hotel vi vælger 18.-19. september, hvor vi vil se på det input vi har fået fra 
medlemmerne med hensyn til sprog, underemner mm. og på baggrund heraf planlægge konferencen i 
detaljer. 
 
Ændring i bestyrelsen 
Allan Eriksen har forladt Vordingborg Kommune og er derfor udtrådt af bestyrelsen. I stedet var suppleant 
Morten Skaarud, Lovisenberg Diakonale Sykehus, indkaldt til mødet. Morten Skaarud skal også overtage 
Allan Eriksens rolle som kasserer.  


