
 

SMHI och Försvarsmakten inbjuder till 

Meteorologisk Metodkonferens 

3-4 maj 2022 i Norrköping.

Metodkonferensen syftar till att sprida och utbyta information om forskning och utveckling
inom områden som är relevanta för vädertjänster i Sverige. I år är temat för konferensen 
”Från forskning till produkt”.

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: Renströmmen konferens i centrala Norrköping,  http://renstrommen.se/

Start: Tisdag 3e maj kl. 9.30 med registrering och fika. Gemensam lunch kl 12.00-13.00.

Slut: Onsdag 4e maj kl. 13.00 med en gemensam lunch kl. 12.00–13.00.

Middag: Gemensam middag anordnas på Renströmmen kvällen den 3e maj.

Anmälan
Anmäl ditt deltagande och önskemål om presentation (muntlig eller poster) via följande länk:
https://forms.gle/bc64Tx3RqFtnutKu6
 
Anmäl presentation (muntlig eller poster) senast 2022-03-01
Fyll i namn, organisation, mailadress, om du önskar muntlig presentation och/eller muntlig 
poster. Fyll även i titel och kort sammanfattning av presentation/poster.

Anmäl ditt deltagande senast 2022-03-15
Anmälan är bindande och ska innehålla namn, organisation, mailadress och deltagande vilken 
dag. Ange även om du önskar delta vid middagen den 3e maj och fyll i eventuella 
matpreferenser eller allergier. 

Konferensavgift
Kostnaden för hela konferensen är 1500 SEK inkl. moms och betalning görs via 
https://swevader.se/shop/9-courses-and-conferences/. Om nödvändigt kan vi hantera olika 
alternativ, men helst ser vi att man deltar i hela konferensen. Se mer information i 

http://renstrommen.se/
https://swevader.se/shop/9-courses-and-conferences/
https://forms.gle/bc64Tx3RqFtnutKu6


anmälningslänken där alla kostnader är specificerade. Deltagare från SMHI eller 
Försvarsmakten debiteras internt och ska inte betala in något.

Program
Programmet för konferensen kommer att skickas ut senast den 4e april 2021. Håll även utkik 
på https://www.smhi.se/forskning/forskningsenheter/meteorologi/meteorologisk-
metodkonferens-2021-1.169741 där vi publicerar programmet när det börjar ta form.

Boende
Vi har förbokat 40 enkelrum på Renströmmen 3-4 maj (1 natt) som hålls fram till 1 april 
2022. Priset är 942:- inklusive moms. Bokas genom att kontakta Renströmmen direkt, ange 
”SMHI” och ”Metodkonferensen” som referens.

Kontakt
För mera information kontakta Ulf.Andrae@smhi.se, Linda.Hildeberg-Orr@mil.se eller 
Annika.Hjelmsten@smhi.se

Välkomna!

Ulf Andrae, Linda Hildeberg-Orr och Annika Hjelmsten
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