Kære medlem,
Vi har haft forrygende travlt i den sidste tid og skylder nu os selv at puste ud og sørge
for, at I alle er tilpas opdaterede. Det vigtigste, vi kan sige, er: K1 er kommet for at
blive. K1 er nu en realitet. Og nu er vi begyndt at kaste blikket på et aktivt 2017, hvor
K1 for alvor skal stå sin prøve.

Hvad er der sket siden sidst?
Vi startede i slutningen af august, og det hele tog for alvor fart, da vi lancerede K1 i
september. Det første store møde med jer medlemmer skete d. 16. november, da vi
afholdt vores K1-Lab, hvor vi testede nogle af vores ideer sammen med ca. 50
fremmødte og andre 50, som fulgte med på vores live-streaming af aftenens
begivenhed. Vi fik der bekræftet, at vi havde fat i noget spændende og relevant.

I sidste uge holdt vi K1 Summit, hvor vi vendte tilbage med yderligere konkretisering,
vi fik præsenteret både et Manifest og en Arbejdsplan for 2017 – og måske vigtigst: Vi
fik engageret flere i vores Koordinerende Arbejdsgruppe, der skal udgøre en
administrativ base for K1.

Manifest og Arbejdsplan er blevet konkret
Først K1's Manifest. Vi har forsøgt at skære ud i pap, hvad K1 står for, baseret på
jeres feedback på vores oprindelige ideer. Manifestet er således den allerbedste
manifestation over, hvad K1 står for. Lige nu, i hvert fald.

Arbejdsplanen for 2017 består af tre spor.




Fysiske arrangementer som Micro-Morgenmøde, TankeTræf, eller
FagligFyraften.
Viden & Holdning, som er et redaktionelt flow af både Nyt Fra K1 og mere
faglige indlæg.
Digital Hverdag, som er vores virtuelle faglige univers af temagrupper på
Facebook.

Læs arbejdsplanen i præsentationen fra K1 Summit.

Koordinerende arbejdsgruppe etableret
Vi startede som en gruppe energiske Kickstartere. Vi har herefter fået følgeskab af en
større gruppe, som nu udgør K1s Koordinerende Arbejdsgruppe, hvis ansvar det er at
få 2017 til at være et godt aktivt og interessant år for K1.
Kickstarterne fortsætter i den ny gruppe, dog med undtagelse af René la Cour Sell og
Jakob Rasborg, der takker af for nu. Tusind tak for jeres bidrag her i den vigtige start.
K1s Koordinerende Arbejdsgruppe 2017:
Mia Moth
Kathrine Juul Michagin
Jon Kiellberg
Katrine Ninn-Grønne
Anders Rendtorff
Pelle Nilsson
Ricky Raaholt
Anders Schroll
Karl-Heinz Pogner
Kristian Eiberg

Merete Hoffmann
Rikke Houkjær
Lasse Alfastsen
Knud Lindholm Lau
Gro Ladiges
Jesper Andersen
Anne Dorte Madsen
Anne Høi Tuxen
Tina Mellergaard
Jesper Kramer Borggaard

Det er en stor gruppe, og vi vil fokusere på at skabe klare roller og dermed også et
tydeligt ansvar for den enkelte. Samtidig demonstrerer gruppen den diversitet, der er i
vores fag. Unge og lidt ældre, kvinder og mænd, erhvervsliv, organisationer,
konsulenter og repræsentation fra forskning/uddannelse. Jo, det skal nok blive rigtigt

godt.

Branchen bakker op
Vi har lavet både Manifest og Arbejdsplan ud fra mange samtaler med både
medlemmer og de andre aktører i branchen. Vi er særligt begejstrede for, at vi
allerede nu har meget konkrete aftaler med både Kforum (om Kom17 og redaktionelt
samarbejde), Journalistforbundet (om Kom17), Kommunikation & Sprog (om fælles
arrangement sammen med EACD), Lederne (om mulige fælles konference) og Dansk
Markedsføring. I alle tilfælde er det vores kommunikationsmæssige faglighed, der er
den afgørende fællesnævner. Internationalt er det naturligt for os at arbejde sammen
med EACD (European Association of Communication Directors). Og vi har fundet et
godt fælles fodslag med foreløbig én studenterorganisation, PoKo, som findes både
på KU og CBS. Endelig er vi glade for, at PlenumX hjælper os med vores website, og
Orchestrate og TwentyThree har været supergode til at sætte vores live-streaming i
scene. Samlet er det skønne skulderklap, som bestyrker os i, at vi har fat i den lange
ende.

Hvad kommer der til at ske?
K1 har fået en flot start. Men det rigtige arbejde starter i virkeligheden nu. Det er
vigtigt for os at have et godt solidt aktivitetsniveau henover 2017, så vi bliver et endnu
stærkere og holdbart community. Et af de vigtigste elementer er vores Digitale
Hverdag. Der er allerede etableret 10 undergrupper på Facebook, som vil divertere
med faglig debat og udveksling i hverdagen. De 10 tovholdere er meget vigtige for at
facilitere denne hverdagens kommunikationsdebat.
Men den næste store begivenhed er at konstituere os i den Koordinerende
Arbejdsgruppe. Vi mødes første gang d. 10. januar, hvor vi vil fordele rollerne og
sætte godt tempo på næste fase i den spændende K1-rejse.
Når vi ser på kalenderen, er der allerede nu spændende ting i vente.
Der er ComCaseCompetition d. 26. januar på CBS, hvor vi vil gøre vores til, at det
bliver en succes. Vi afholder K1/EACD-arrangement om Måling d. 27. februar. Vi er I
fuld gang med at hjælpe Kforum og Journalistforbundet med at gøre Kom17 til den ny
årlige store danske kommunikationsevent. Det bliver d. 3. eller 4. maj. Desuden er vi,
sammen med Kommunikation & Sprog, igang med at lave et K1/EACD-event om nye
veje i den interne kommunikation med fokus på social media i internationale

virksomheder. Det løber af stablen d. 16. maj sidst på eftermiddagen.
Vi sørger selvfølgelig for, at I ved alt dette via Facebook-events og opslag på vores
website. Og en statusmail fra tid til anden.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg vil være mere aktiv?
Hvis du har lyst til at engagere dig i K1s aktiviteter, så er der flere muligheder for
initiativer. Vi ønsker, at K1 skal være platform for gode initiativer, videndeling og
faglig inspiration. Så sidder du med en idé til et godt emne, så overvej om idéen ikke
skulle blive til en temagruppe på Facebook eller et gå-hjem-møde. Brug
vores Facebook-side til at annoncere efter ligesindede eller skriv til den
Koordinerende Arbejdsgruppe på hello@k-1.dk for at få sparring på emnet. Vi skal
nok hjælpe dig godt videre. Tilsammen er vores netværk temmeligt stort, så mon ikke
vi kan finde en, der brænder for det samme emne, et sted derude.

En opgave til dig
Til slut har vi en lille opgave til alle jer K1'ere. Vi er efterhånden 500 medlemmer, og
vi ved, at I er engagerede, men i vores bestræbelser på at blive endnu klogere på
kommunikation og kommunikationsverden, vil vi gerne vide endnu mere om jer.
Derfor håber vi, at I vil bruge et par minutter på at opdatere jeres
medlemsinformationer.

Opdater din medlemsprofil
Masser af hilsner og rigtig god jul
K1

