
Information fra den skandinaviske PUG bestyrelse 
 
Bestyrelsen holdt møde den 18.-19. september 2017 på Gimo Herrgård nord for Stockholm. 
 
Formålet med mødet var primært at evaluere Gimo som konferencested og at komme videre i 
planlægningen af næste års konference.   
 
Surveys for input til PUG 2018  
Bestyrelsen havde sendt nogle surveys ud for at få medlemmernes input til planlægningen af næste års 
konference og vi gik igennem de besvarelser, der var kommet ind: 

• Sprog: Bestyrelsen syntes ikke, at der var nok der ønskede engelsk (28%), set i sammenhæng med 
hvor mange der var villige til at stille op med indlæg på engelsk (33%), til at ændre vores praksis 
med at vi taler skandinavisk på konferencen. Til gengæld vil vi gøre en endnu mere målrettet 
indsats for at forbedre den inter-skandinaviske forståelse, blandt andet ved at gøre 
præsentationerne, der skal være skrevet på engelsk,  tilgængelige under konferencen så man har 
dem at støtte sig til undervejs. Der vil også i højere grad end tidligere blive fulgt op på 
indlægsholderne både før og under konferencen, så de ikke glemmer vigtigheden af at tale 
langsomt og tydeligt.  

• Teknik: Et stort flertal syntes, at konferencerne har et passende teknisk niveau (81%).  
• Underemner: Der blev også spurgt til idéer til underemner til næste års emne Integration, se PUG 

2018 nedenfor. 
 
PUG 2018 
Næste års konference bliver afholdt den 13.-14. marts 2018 på Gimo Herrgård, der ligger ca. en times 
kørsel nord for Arlanda lufthavn. Der vil blive tilbudt buskørsel fra lufthavnen mandag aften og tirsdag 
morgen, samt retur til lufthavnen onsdag eftermiddag.   
 
Temaet for konferencen bliver Integration med foreløbige underemner: 

• Integration mod overvågningssystemer 
• Integration med andre service management systemer 
• Integration mod API 

 
Nordisk Præ-CAB 
Bestyrelsen diskuterede hvordan vi kom videre med den planlagte nordiske Præ-CAB og fandt frem til et 
overskueligt set-up, som nu skal diskuteres med Wendia.  
 
Næste møde 
Bestyrelsen vil klare den videre planlægning over mail og telefon og først mødes næste gang på hotellet 
mandagen før konferencen. 
 


