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SMHI och Försvarsmakten inbjuder till Meteorologisk Metodkonferens 2017 
26-27 oktober 2017 i Norrköping.

Metodkonferensen syftar till att sprida och utbyta information om forskning, 
utveckling och metoder inom områden som är relevanta för vädertjänst i Sverige. I år 
fokuserar vi på sannolikhetsprognoser. Vilka metoder och produkter används och hur 
kommunicerar vi sannolikheter?  

Konferensen ordnas av SMHI och FM och i år är SMHI huvudansvarig. Deltagare 
från andra institutioner och företag som arbetar med vädertjänst eller i angränsande 
områden som har betydelse för meteorologernas arbete är välkomna.  

Var: Hemerycksalen, Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping, 
http://louisdegeer.se/lokal/hemerycksalen/ 

Start: Torsdag 26 oktober kl. 9.30 med registrering och fika 

Slut: Fredag 27 oktober kl. 13.00 med en gemensam lunch kl. 12.00–13.00 

Middag: En gemensam middag kommer att genomföras på kvällen 26 oktober kl. 19.00 på 
SMHI.  

Rundtur: Genomförs på SMHI på kvällen 26 oktober kl. 18.00. 

Anmälan 
Anmäl ditt deltagande och önskemål om presentation och/eller poster via följande 
anmälningslänk: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K2zCIz-HWIPG-
7nUj2kGK1k6WCRNfa5h_yN5iVAuB7E/edit#gid=650637060 (Obs! Det finns två 
flikar i dokumentet) 

Anmäl presentation/poster senast 2017-06-16 
Fyll i namn, organisation, mailadress, om du önskar muntlig presentation och/eller 
poster. Fyll även i titel och kort sammanfattning av presentation/poster. 

Anmäl ditt deltagande senast 2017-09-20
Anmälan är bindande och ska innehålla namn, organisation, mailadress och 
deltagande vilken dag. Ange även om du önskar delta vid middagen 26 oktober och 
fyll i eventuella matpreferenser eller allergier. Slutligen ange om du önskar delta vid 
rundturen på SMHI 26 oktober.  

Meteorologisk _Metodkonferens_2017 – Senast sparat 2017-05-15 

http://louisdegeer.se/lokal/hemerycksalen/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K2zCIz-HWIPG-7nUj2kGK1k6WCRNfa5h_yN5iVAuB7E/edit#gid=650637060
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K2zCIz-HWIPG-7nUj2kGK1k6WCRNfa5h_yN5iVAuB7E/edit#gid=650637060


2 
Meteorologisk _Metodkonferens_2017 – Senast sparat 2017-05-15 

Konferensavgift 
Avgiften betalas in till SMHIs konto (Bankgiro 624-1384 Danske Bank) senast 
2017-09-20. Ange Metodkonferensen samt vilka deltagare som avses. Notera att 
ovanstående inte gäller för deltagarna från SMHI och FM. Deras konferensavgift 
faktureras centralt.  

Kostnaden för hela konferensen är 970 SEK inkl moms. Om nödvändigt kan vi 
hantera olika alternativ, men helst ser vi att man deltar i hela konferensen. Se mer 
information i anmälningslänken där alla kostnader är specificerade. 

Hotell 

Hotellrum inklusive frukost finns reserverade på Scandic Norrköping City för 899 
SEK. Deltagarna bokar själva och betalar direkt till hotellet.  

Bokningsadress är norrkopingcity@scandichotels.com eller via telefon 013-495 
5210. Ange bokningskod SMH251017. Sista bokningsdag 2017-09-25 

Program 

Programmet kommer under hösten 2017. 

För mera information kontakta Heiner.Kornich@smhi.se, Anna.Krahner@smhi.se 
eller Annika.Schroder@mil.se. 

Välkomna! 

Heiner Körnich, Annika Schröder, Anna Krahner och Paulina Hellgren 
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