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INDKALDELSE AF PAPIRER 

og af forslag til emner for sessioner på 

NATIONALØKONOMISK FORENINGS 

konference på HOTEL KOLDINGFJORD d. 12.- 13. januar 2018. 

 

Kære kollega, 

 

Nationaløkonomisk Forening afholder konference på Koldingfjord d. 12.- 13. januar 2018. Her vil 

der være en række parallelsessioner lørdag d. 13. januar. Vi indkalder hermed papirer til præsentati-

on på parallelsessionerne om økonomiske og økonomisk-politiske emner. Du er endvidere velkom-

men til at indsende forslag til emner for parallelsessionerne. Også personer, som ikke er medlemmer 

af Nationaløkonomisk Forening, kan indsende papirer eller forslag til emner. Deltagelse i konferen-

cen forudsætter dog medlemskab.  

 

Vi beder dig distribuere dette brev til økonomkolleger på din arbejdsplads.  

Indsendelse af papirer eller abstracts 

Papirer, som ønskes vurderet med henblik på præsentation på en af parallelsessionerne lørdag d. 13. 

januar 2018, skal indsendes elektronisk (i pdf-format) til nedenstående e-mail-adresse. Programud-

valget vil forestå den nødvendige udvælgelse af papirer blandt det indsendte materiale, og forfatter-

ne vil inden den 30. november modtage besked, om deres foreslåede papir er blevet antaget til 

præsentation. 

Indsendelse af forslag til sessioner 

Forslag til emner for parallelsessioner er også velkomne. Det forudsættes, at man i så fald medsen-

der forslag til forfatter og foreløbig titel på mindst to og gerne tre af de papirer, der foreslås 

indeholdt i sessionen. Af hensyn til de begrænsede fysiske rammer på Koldingfjord vil programud-

valget foretage en udvælgelse blandt de indkomne forslag. Forslagsstillerne vil inden d. 30. 

november modtage besked, om deres forslag er blevet antaget. Forslagsstillere, hvis forslag antages, 

vil blive anmodet om at forestå organiseringen af den pågældende session og om at fungere som 

chairman for sessionen.  

 

Alle, som skal præsentere til parallelsessionerne, skal tilmelde sig konferencen ved at udfylde 

tilmeldingsblanketten på www.conferencemanager.dk/nof2018  fra 6. oktober 2017. Personer, som 

ikke allerede er medlemmer af foreningen ved tilmelding til årsmødet, bedes indtaste '1' i feltet 

"Medlemsnr.". Ikke-medlemmer vil modtage girokort til foreningen for året 2017. 

 

Papirer og forslag til parallelsessioner indsendes senest 15. november 2017 til følgende e-

mailadresse: NOT@cbs.dk 

 

Programudvalget består af:  

 

Professor Carl-Johan Dalgaard, Københavns Universitet 

Professor Peter Møllgaard, Copenhagen Business School 
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