Råd og tips for drift av faggrupper i Dataforeningen
Faggruppearbeidet er den viktigste aktiviteten i Den Norske Dataforening. Det er ved faggruppenes
arbeid at foreningens målsetting om faglig aktivitet for medlemmene best realiseres. Faggruppene har
derfor et stort ansvar, men blir også gitt stor frihet i hvordan den faglige aktiviteten skal legges opp.
Basert på erfaring fra forskjellige faggrupper, som har hatt forskjellige arbeidsformer, har vi listet opp
en del punkter.
Vi tror det er nyttig at faggruppestyret går gjennom og diskuterer disse punktene.
På denne måten kan alle medlemmene i styret få en felles forståelse av rammene for arbeidet, og de
blir klar over sin egen og de andre sine roller i faggruppestyret.
Styreverv
Hva ønsker de enkelte medlemmene i styret å få ut av sitt engasjement?
Hvordan kan man legge opp arbeidet i styret slik at den enkeltes interesser blir ivaretatt?
Plikter og ansvar til det enkelte styremedlem og lederen; budsjett, drift av gruppen og
arrangementer
Krav til oppmøte
Krav til deltakelse i planlegging av arrangement
Hvordan ønsker gruppen å planlegge arrangementer og andre aktiviteter?
Sosiale aktiviteter i styret
Belønning
Abonnement på fagtidsskrift (som sirkuleres)
Bøker
Sosiale aktiviteter i kombinasjon med faglige
Produsere noe av høy kvalitet som blir anerkjent av andre
Bygge opp kontaktnett
Hjelpe hverandre - mulig å få faglig hjelp fra en i samme eller en annen faggruppe
Synliggjøre kompetansen i faggruppen eksternt
Rekruttering til styret
Markedsføre faggruppen på alle gruppens møter
Mål for rekruttering: f.eks. to nye styremedlemmer hvert år
Aktiv headhunting for eksempel annonse på web, Computerworld eller nyhetsbrev
Forholdet til andre faggrupper
Samarbeid med andre grupper i egen distriktsforening
Samarbeid med tilsvarende grupper i andre distriktsforeninger
Slå sammen to faggrupper ved liten aktivitet
Ha felles styremøter med andre faggrupper
Forholdet til Servicekontoret og distriktsforeningen
Rapportering til distriktsforeningens styre
Hvilken støtte ønsker faggruppestyret fra distriktsforeningens styre og fra Dataforeningen
Servicekontoret?
Hvilken deltakelse ønsker faggruppen fra distriktsforeningens styre?
Bruk av web
Hver faggruppe har sin egen webside og webansvarlig
Bruk av sosiale medier
Alle arrangementer ut på web

