DND-DAMA Norge
Kick-off meeting
28.02.2019
Den Norske Dataforening @ Scotsman
Karl Johans gate 17, Oslo

DND-DAMA Norge Kandidatstyret:
Maria Camilla Nørgaard, Nina Chung Mathiesen, Geir Borse,
Nina Roseth, Ruben Rock, Geoffrey van IJzendoorn-Joshi

Agenda

• Om DAMA

• «Bylaws»

• Kandidatstyret

• Valg
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Historie

August:
First contact

September:
First call with
Board

Milestone:
DAMA Board
approves
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Sensitivity: Internal

September:
DND
Ildplass

October:
Informal
talks DND

November:
Informal talk
C. Torp

December:
Foundation
meetup

February:
Kick.off:
DAMA NO

Milestone:
Formation
DAMA NO

DAMA Organization*

Highlights

Presidents Council
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Sensitivity: Internal

DAMA-I Board
representatives

DAMA Chapter
Presidents

DAMA International

DAMA Affiliates

Board

Active
Chapters

Advisors (incl.
Zachman)

Forming
Chapters

Committees

Strategic
Partners

• Not-for-profit, vendor-independent, global
• Advances understanding, concepts and practices of
information and data management
DAMA’s added value

• Data Management Body Of Knowledge (DMBOK)
• Conferences & Trainings
Our influence (The “Norway Effect”)
• Norway’s perspectives and contributions

* Additional notes:
DAMA International has members that may belong directly to the organization either directly or through the chapters.
DAMA Foundation is a an education foundation that was created to accept donations in support data management.

DAMA Communities

DAMA community consists of 51 active Chapters & 40+ forming Chapters across most continents and
1000’s of Central Members. @10,000 members strong
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Sensitivity: Internal

DMBOK

• Data Management Body Of Knowledge

• Version 2 – 2017

• A handy guideline

• Adapt to the right context

• Use with other frameworks (e.g. TOGAF)
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Data Governance

Data
Quality

Data
Architecture
Data
Modelling &
Design

Metadata

Data
Warehousing
& BI

Data
Governance

Reference &
Master Data
Docs &
Content

Data
Integration
& Interoperability

Data
Storage &
Operations
Data
Security

Board of Directors

SteerCo

Data Governance
Steering Committee

Data Mgmt Office

Data Management
Information
Requirements

Data Policy
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Data
Producer

Data
Stewards

Data
Stewards

Report
Owners

Sources

DWH

Data
Marts

Reports

Data Quality

Data
Quality

Data
Architecture
Data
Modelling &
Design

Metadata

Data
Warehousing
& BI

Data
Governance

Reference &
Master Data
Docs &
Content

Data
Integration
& Interoperability

Data
Storage &
Operations
Data
Security

Data Quality Dimensions
Step 3

Determine Data Quality Dimensions

List of Data Quality Dimensions recommended by DAMA UK

Objective
Use Data Management Policy to translate Data Quality
requirements into categories for Data Quality Indicator clustering.
Activities
• Have Data Quality Control representative in Data Management
Board bring Data Quality stakeholders to provide input on most
important dimensions to measure
• Data Quality Control representative presents list of dimensions to
Data Management Board to approve final list of Data Quality
Dimensions

Data Quality
Dimensions
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Sensitivity: Internal

Accuracy

The degree to which data correctly describes the "real
world" object or event being described.

Completeness

The proportion of stored data against the potential of
"100% complete“.

Uniqueness

No thing will be recorded more than once based upon
how that thing is identified.

Validity

Data are valid if it conforms to the syntax (format,
type, range) of its definition.

Consistency

The absence of difference, when comparing two or
more representations of a thing against a definition.

Timeliness

The degree to which data represent reality from the
required point in time.

Ethics

Data Ethics
NEW IN DMBOK VERSION 2*
«DAMA International’s Certified Data Management
Professional (CDMP) certification requires that data
management professionals subscribe to a formal
code of ethics, including an obligation to handle data
ethically for the sake of society beyond the
organization that employs them.»
* Some other new topics as well.

Data
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Data
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Data
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Data
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Resultater fra desember og kandidatstyret:
Bylaws med misjon, visjon, kjerneverdier

Hva er “bylaws”

• Krav fra DAMA-International

• Regler som deler:
• Misjon, visjon, kjerneverdier
• Demokrati / byråkrati
• Governance

Sensitivity: Internal

I. Innledning

Oppsummert
• Intro til dokumentet
• Basert på mal fra DAMA

Dette dokumentet inneholder vedtektene til DND-DAMA Norge også kalt «DAMA Norge» eller «DAMA
Norway», underorganisasjon i DAMA International. Hvert styremedlem skal følge disse vedtektene i utøvelsen
av DND-DAMA Norge sin virksomhet i sine respektive stillinger. Dokumentet skal tilby den nødvendige
bakgrunnsinformasjon slik at nye styremedlemmer kan fungere optimalt i sine respektive stillinger, samt
utheve endringer som er blitt gjort i vedtektenes siden stiftelsen av DND-DAMA Norge.
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Sensitivity: Internal

II. Oppgave, Kjerneverdier, Visjon og Mål

Oppsummert
• «Mission»
• Basert på mal fra DAMA
• I tillegg «spesielt gjennom DND»
Oppdrag
• DND-DAMA Norge er en del av Den norske dataforening (DND), og er med det eksplisitt ikke-for-profitt (notfor-profit) og leverandøruavhengig, og rapporterer til DND sitt styre.
• DND-DAMA Norges primære formål er å fremme forståelse, utvikling og praksis innen Data Management og
håndtering av informasjon som en nøkkelressurs for virksomheten.
• DND-DAMA Norge fokuserer spesielt på å levere til dette formålet ved å støtte sine medlemmer gjennom
Den Norske Dataforening.
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Sensitivity: Internal

II. Oppgave, Kjerneverdier, Visjon og Mål

Oppsummert
• «Core Values»
• Basert på standarder fra DAMA
• Basert på input fra etableringsmøte i desember
Kjerneverdier
• Åpen, tilgjengelig og inkluderende
• Relevant for profesjonelle og studenter
• Nøytral
• Etisk og ærlig
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II. Oppgave, Kjerneverdier, Visjon og Mål

Oppsummert
• «Vision»
• Basert på input fra etableringsmøte i desember
• Standardisere, formalisere, øke kompetanse og kunnskap, positiv sosial innvirking på samfunnet
Visjon og mål
• DND-DAMA Norge sin visjon er å standardisere og formalisere data management i Norge for å øke Norges
kompetanse og kunnskapsnivå innen data management. DND-DAMA Norge vil fasilitere og oppmuntre
delingen av erfaringer rundt data management, og ønsker å ha en positiv sosial innvirkning på samfunnet.
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Sensitivity: Internal

II. Oppgave, Kjerneverdier, Visjon og Mål

Oppsummert
• «Goals»
• Basert på input fra etableringsmøte i desember og ekstra input fra kandidatstyret
• Kompetanse og kunnskap: Konkrete tiltak, høy kvalitet
• Standardisere og formalisere: redusere kompleksitet, rammeverk for nivåsetting, innføring av rammeverk

• Øke kompetanse og kunnskapsnivå
• Tilby medlemmene tilgang til konkrete tiltak for å øke kunnskap og kompetanse som fagpersoner.
• DND-DAMA Norge ønsker å tilby tiltak av høy kvalitet (opplæring, kurs og andre læringsplattformer) for data managementrelatert kunnskaps- og kompetanseheving i Norge.

• Standardisere og formalisere
• Data management-diskursen i Norge: Ønsker å redusere kompleksitet i diskusjoner i Norge ved å gi standardisering i
ordbruken rundt data management.
• Kompetansenivå til profesjonelle: Vil skape et rammeverk for nivåsetting av kompetanse slik at fagfolk kan få kvantifisert og
anerkjent deres nivå av kompetanse.
• Fremme en strukturert innføring av rammeverk og metoder for data management.
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II. Oppgave, Kjerneverdier, Visjon og Mål

Oppsummert
• «Goals»
• Basert på input fra etableringsmøte i desember og ekstra input fra kandidatstyret
• Deling erfaring: gjennom forskjellige plattformer
• Opprettholde relevans: aktører fra det norske samfunnet, og oppdatere formål & tiltak

• Tilrettelegge for og oppfordre til deling av erfaringer
• DND-DAMA Norge tilbyr plattformer gjennom workshops, seminarer, online seminarer og andre fora, inkludert digitale, for å
muliggjøre deling av erfaringer med data management samt bidrag til DAMA-nettverket.

• Opprettholde relevans
• Invitere aktører (organisasjoner og enkeltmennesker) fra det norske samfunnet som anses som relevante av medlemmene i
organisasjonen.
• Oppdaterer sitt formål og sine tiltak for å reflektere behovet fra samtidens samfunn.
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II. Oppgave, Kjerneverdier, Visjon og Mål

Oppsummert
• «Goals»
• Basert på input fra etableringsmøte i desember og ekstra input fra kandidatstyret
• Sosial innvirkning: Social Responsibility til Norges samfunn, refleksjon av metodikker ift sosial innvirkning
• Nettverk: DND-DAMA Norge, DND, DAMA International

• Sosial innvirkning
• Tilrettelegge for robusthet og smidighet i Norges samfunn som er i kontinuerlig endring, gjennom aktivt å søke konkrete tiltak
innen data management.
• Tilby en plattform for å reflektere over tiltak knyttet til data management, inkludert forbedring av etikk for datahåndtering.

• Benytte og støtte nettverk
• Benytte og støtte DND-DAMA Norge-nettverket.
• Benytte og støtte sitt utvidede norske nettverk gjennom DND.
• Benytte og støtte sitt utvidede internasjonale nettverk gjennom DAMA-International og andre tilknyttede organisasjoner.
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Sensitivity: Internal

III. Årsmøte

Oppsummert
• Basert på DAMA standard og benchmark med norske stiftelser
• For offisiell behandling (valg styremedlemmer, bylaws, budsjett & økonomi)
• Årsmøte Governance med president og sekretær
DND-DAMA Norge har årsmøte årlig hvor saker som angår DND-DAMA Norge kan diskuteres og saker kan
tas til offisiell stemmegivning. Saker som krever offisiell behandling er valg av nye styremedlemmer, endring
av vedtektene og godkjenning av budsjett og økonomi. Styret er ansvarlig for gyldig invitasjon (i form av
skriftlig innkalling minst 2 uker før arrangementet) som inneholder agenda og en orientering på budsjett,
arrangementer og nyheter fra DND og/eller DAMA International.
Presidenten i DND-DAMA Norge leder årsmøtet.
En sekretær utnevnes for å skrive protokoll. Protokollen deles og godkjennes på følgende årsmøte.
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III. Årsmøte

Oppsummert
• Basert på DAMA standard
• Andre arrangementer

Styrets medlemmer eller andre DND-DAMA Norge-medlemmer kan planlegge andre møter etter ønske, som
for eksempel utdannende arrangementer, online seminarer eller nettverkstreff. Aktivitetssjefen i styret holder
oversikt over disse aktivitetene og koordinerer dem med DND sin arrangementsansvarlige.

DND-DAMA Norge kan også organisere arrangementer som ikke er for stemmegivning, som bidrar til
organisasjonens oppdrag, visjon, og kjerneverdier.
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Sensitivity: Internal

IV. Ekstraordinært Årsmøte

Oppsummert
• Robusthet av demokrati med makt til medlemmer
• Medlemmer (10 eller flere) kan kreve et ekstraordinært årsmøte
• Basert på tilnærming til stiftelser i Nederland
Medlemmer av DND-DAMA Norge kan kreve et ekstraordinært årsmøte skriftlig til DND-DAMA Norges styre.
DND-DAMA Norges styre vil organisere et møte dersom 10 eller flere DND-DAMA Norge-medlemmer krever
et slikt møte. Det ekstraordinære årsmøtet skal holdes innen en måned etter at de ti eller flere medlemmer har
bedt om et slikt årsmøte.
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V. Stemmegivning

Oppsummert
• Hvem stemmer: DAMA medlem = DND medlem som er på årsmøte eller som har deltatt på 2 DAMA events
• Gyldig når vi har nok styremedlemmer (robusthet av demokrati)
• Maks to fullmakter og skriftlig pga robusthet av demokrati
Medlemmer av DND-DAMA Norge kan avgi stemmer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Et medlem av DND-DAMA
Norge er et DND-medlem (som definert av DND) som deltar på DND-DAMA Norge sitt årsmøte personlig eller ved fullmakt. Man
regnes også som medlem av DND-DAMA Norge dersom man har deltatt på to eller flere DAMA-arrangementer per år, som er
godkjent av DND-DAMA Norge sitt styre.
For at stemmegivning skal regnes som gyldig kreves det deltagelse av en viss andel av styrets medlemmer. For et ordinært
årsmøte er kravet 50% deltagelse blant styremedlemmene, for ekstraordinære årsmøter er kravet 60%.
Hvert medlem av DND-DAMA Norge som deltar i et årsmøte kan holde maksimalt to fullmakter fra andre medlemmer av DNDDAMA Norge.
Stemmegivning foregår skriftlig.

24
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V. Stemmegivning

Oppsummert
• Instant run-off, preferential voting: pga robusthet av demokrati
• Mulighet til å fjerne styremedlemmer er en standard fra DAMA og tilbyr ekstra robusthet av demokrati

Valg til styrets stillinger foregår på det ordinære årsmøtet. Stemmegivning for styrevervene skjer ved direkte
stemmegivning på den enkelte kandidat (instant run off), med mulighet for stemmegivning ved rangering av
kandidatene (preferential voting) til to kandidater står igjen ved siste runde stemmegivning og vinneren
avgjøres ved simpelt flertall. Et styremedlem kan fjernes fra styret, for eksempel ved tilfelle av mislighold av
stillingens oppgaver, dersom stemmegivning med simpelt flertall oppnås for fjerning av styremedlemmet under
et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
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V. Stemmegivning

Oppsummert
• Demokrati for styret internt, basert på stiftelser i Nederland
• Simpelt flertall for budsjett, økonomi, protokoll
• 2/3 flertall for vedtekter (Bylaws) for en ekstra «threshold» og mer robusthet for DAMA verdier
Dersom styret ikke kan nå konsensus eller et kompromiss om styrets saker i dets arbeid, kan styret stemme over saken
i sine styremøter. Styret bruker enkle flertallsvalg inkludert det ekstra styringskomitemedlemmet utpekt av lederskapet i
Dnd. Dersom stemmegivningen er over en sak som bedømmes som triviell av samtlige styremedlemmer og man ikke
kan nå hverken konsensus eller et kompromiss har presidenten avgjørende stemme (dobbeltstemme).
Budsjett, økonomi og protokoll godkjennes ved simpelt flertall av de stemmeberettigede medlemmer, inkludert
fullmaktbærende stemmer fra berettigede medlemmer som deltar i årsmøtet.
Endringer i vedtekter kan godkjennes gjennom et 2/3 flertall av de stemmeberettigede medlemmene, inkludert
fullmaktbærende stemmer av berettigede medlemmer som deltar i årsmøtet.
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VI. Styrets Medlemmer

President
• Ansvarlig for å lede styremøter og årsmøter
• Ansvarlig for koordinering innenfor styret
• ansvar for å opptre som bindeledd til DAMA-International og DND
• Ansvarlig for rapportering av vedtak og planer fra styret til medlemmene på årsmøter, samt til DND
styringsgruppen
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Sensitivity: Internal

Introduksjon:
President

• Geoffrey van IJzendoorn-Joshi

• DAMA Norge

• 34 år

• Reise

• Fra Nederland

Om meg

Hobbyer
• 6 år data goverance, metadata
mgmt, architecture, datakvalitet,
BCBS239, Solvency II, GDPR

Erfaring

Sensitivity: Internal

• Begynne litt: Data Etikk

• Deloitte Nederland

• Samarbeid på tvers av
landegrenser

• Evry

• Bærekraftig grunnlag

• Deloitte Norge

Mål i styret

VI. Styrets Medlemmer

Administrasjonsansvarlig (VP of Administration)
• Ansvarlig for innholdsadministrasjon
• Ansvarlig for protokoll fra styremøter
• Ansvarlig for oppdatering av vedtekter
• Ansvarlig for å oppdatere DND-DAMA Norge-medlemslisten
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Introduksjon:
Administrasjonsansvarlig (VP
of Administration)

• Thomas Desborough

• DAMA Norge

• 27 år

• Sport

• Fra London, England

• Musikkfestivaler

Om meg

Erfaring

Sensitivity: Internal

Hobbyer
• 5 år data styring, data
visualisering, arkitektur,
datakvalitet, BCBS239,
dataintegrasjon

• Legge til rette for strukturert
intern kommunikasjon og
innholdsadministrasjon

• Deloitte UK

• Støtte fremgangen av
datastyring i Norge

• Deloitte Norge

Mål i styret

VI. Styrets Medlemmer

Finansansvarlig (VP of Finance)
• Ansvarlig for sentralt regnskap og bokføring
• Ansvarlig for å skaffe økonomisk kontroll fra DND på sentralt nivå, av en godkjent myndighet
• Ansvarlig for å presentere økonomi og budsjett til årsmøtet
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Introduksjon:
Finansansvarlig
(VP of Finance)
• Maria Camilla Nørgaard

• DAMA Norge

• 27 år

• Hund

• Fra Hole kommune i Buskerud

• Ski & sykling

Om meg

Hobbyer
• Bidra til god progresjon i styrets
arbeid

• 2 år CDO Office,
informasjonsarkitektur, data
governance, GDPR, PSD2, teknisk
forretningsutvikling, prosjektledelse

• Sikre god økonomi som tillater
DAMA Norge å tjene sine
medlemmer godt

• DNB

Erfaring

Sensitivity: Internal

• Mazemap

Mål i styret

• Etablere DAMA Norge som en
faglig anerkjent organisasjon

VI. Styrets Medlemmer

Ansvarlig for offentlige relasjoner (VP of Public Relations)
• Ansvarlig for å bygge og opprettholde et godt omdømme for organisasjonen
• Ansvarlig for å svare på henvendelser fra publikum, pressen og tilhørende organisasjoner
• Ansvarlig for å snakke offentlig på vegne av organisasjonen ved intervjuer, pressekonferanser og
presentasjoner
• Ansvarlig for å promotere organisasjonen
• Ansvarlig for å søke sponsorer
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Introduksjon:
Ansvarlig for offentlige
relasjoner (VP of PR)
• Banekjøring
• Ruben Rock

• Fisking

• 34 år

• Volleyball

• Fra Mexico

• Reise

Om meg

Hobbyer
• 10 år ProsjektLedelse, Prosess
Ledelse, GDPR, Compliance &
Quality

• Akselerere vedtakelsen av Data
Management metodikker

• Delphi Automotive
• Aker Solutions

Erfaring

Sensitivity: Internal

• EVRY

• Bøker

Mål i styret

VI. Styrets Medlemmer

Aktivitetsansvarlig (VP of Activities)
• Ansvarlig for koordinering av aktiviteter med DND arrangementsansvarlig
• Ansvarlig for dokumentasjon og evaluering av alle DND-DAMA Norge sine aktiviteter
• Ansvarlig for å søke en balansert arrangementskalender
• Ansvarlig for koordinering og organisering av DND-DAMA Norge sine aktiviteter
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Introduksjon:
Aktivitetsansvarlig
(VP of Activities)
• Nina Rokseth

• Information/data management,
sikkerhet

• 57 år

• Trening/friluftsliv

• Fra Oslo, Norge

• Musikk, spiller trompet

Om meg

Hobbyer

• Koordinere eventer med DND
Event Chief

• Leder for Digital Governance
Solutions / Content Managment,

Erfaring

Sensitivity: Internal

• Reise

• Evry

• Dokumentere og evaluere DAMA
Norway activities

• Avenir

• Utarbeide forslag til event kalender

Mål i styret

• Koordinere /arranger DAMA events

VI. Styrets Medlemmer

Utdanningsansvarlig (VP of Education)
• Sikre at organisatorisk infrastruktur for data management-utdannelse og kunnskapsdeling finnes
• Bidra til utviklingen av data management som fag ved å tilrettelegge for bidrag fra DND-DAMA Norge til Data
Management Body of Knowledge (DMBOK) og til data management diskursen i og utenfor Norge
• Være et kontaktpunkt mot utdannings- og forskningsinstitusjoner, og andre organisasjoner som kan gi
relevante bidrag
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Introduksjon:
Utdanningsansvarlig
(VP of Education)
• 3 barn i barneskolen
• Brettspill

• Geir Borse
• 42 år

• Kampsport

• Fra Oslo, Norge

Om meg

• Byggningsvern

Hobbyer
• Etablere en egnet forum for å dele
Data Management erfaringer

• Data Manager, Norges Bank
• Folketrygdfondet

• Kontaktpunkt mot utdannings &
forskningsinstitusjoner

• SEB

Erfaring

Sensitivity: Internal

Mål i styret

• Samle

VI. Styrets Medlemmer

Styremedlem fra DND
• Bidra til gode relasjoner med DND
• Sørge for at informasjon om DND-DAMA Norge sine aktiviteter er tilgjengelig for DND og at DND sin aktivitet
som har interesse for DND-DAMA Norge er kjent for styret.

Nina Chung Mathiesen
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VII. Rådgivende utvalg, VIII. Styringskomite, IX. Andre forordninger

Oppsummert
• Rådgivende utvalg for bærekraftighet av knowledge management (tacit) og det er en DAMA standard
• Styringskomite for kontroll og forventningsstyring fra DND
• Forordninger fra DND og DAMA-I for å beholde linken til de viktigste interessentgruppene
VII. RÅDGIVENDE UTVALG
Tidligere styremedlemmer kan frivillig tre inn i et rådgivende utvalg. Styret kan søke råd og veiledning fra det rådgivende
utvalget. Slik fremmes robust kunnskapsformidling til nye styremedlemmer.
VIII. STYRINGSKOMITE
DND sitt lederskap utpeker ett ekstra styremedlem fra ledelsen i DND. Dette styremedlemmet vil sammen med
presidenten danne styringskomiteen. Styringskomiteen sikrer konsistent tilpasning mellom DND og DAMA sine verdier.
Det ekstra styremedlemmet fra DND kan delta på styremøter med mindre regelmessig intervall.
IX. ANDRE FORORDNINGER
DND-DAMA Norge følger adferdskodekser fra både DAMA International og DND, og overholder deres standarder og
krav.

40

Sensitivity: Internal

VOTING
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Arrangementer: forslag?

• [To be filled with suggestions during meeting]
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