
Protokoll fra 
Dataforeningens landsmøte 2018 
Tromsø, Lørdag 28. april 2018  

Sak 1 Åpning, dagsorden og saksliste 

• Møtet ble åpnet av ordstyrer 

• Styrets leder ønsket velkommen til det formelle landsmøtet 

Landsmøtet fastslår at det er lovlig innkalt, godkjenning av dagsorden og saksliste 

Vedtak 

o Landsmøtet anses som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste godkjennes. 

Sak 2 Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett 

• Oversikt over valgte delegater og deltakere fremlegges på landsmøtet i eget dokument 

Vedtak 

o De fremmøtte delegater godkjennes som representanter med stemmerett og talerett i alle saker 
o Styret gis talerett i alle saker 
o Ansatte og inviterte gis talerett 
o Observatører gis talerett, men ikke forslagsrett 
o Landsmøtet er åpent for observatører fra pressen 

Sak 3 Valg av referent og tellekorps 

Vedtak 

Referent:  Signe Iversen, Servicekontoret 

Tellekorps: Silje Endsjø, Servicekontoret  

  Thomas Fasteng, Servicekontoret  

Sak 4 Styrets beretning 2017 

• Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene 

• Styrets leder gir en orientering om virksomheten i 2017  

Vedtak 

o Beretningen godkjennes 

 

 

  



Sak 5 

 

Presentasjon av Regnskap 2017 

• Regnskap med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene. 

• Hovedstyret redegjør for hovedpostene i regnskapet 

Alle tall i hele tusen  

Inntekter 11.558 Noe lavere omsetning enn året før 

Utgifter 10.782 

 500 

Vesentlig lavere enn året før.  

Kr 500.000 tilført disposisjonsfondet ihht statutter 

Resultat  276 Vesentlig bedre enn budsjett. Resultatet tilføres egenkapitalen 

  

Sak 6 Revisors beretning 

• Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene 

Vedtak 

o Revisors beretning tas til etterretning 

Sak 5 

 

Godkjenning av Regnskap 

Vedtak 

o Kr 500.000 av årets driftsresultat tilføres disposisjonsfondet  
o Årets resultat etter finansposter og disponeringer, kr 275.967,- tilføres egenkapitalen 
o Regnskap og balanse med noter godkjennes 

 

o Protokolltilførsel Agnes Beate Steen Fosse:  Hovedstyret anmodes om å vurdere å vise fjorårets tall 
som sammenligning under fremlegging av regnskapet i fremtiden 

Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger 2017 

• Beretningene er gjengitt i de publiserte saksdokumentene på dnd.no/lm2018 

• Protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn  

Vedtak 

o Beretningene tas til orientering samlet 

Sak 8 Orientering  

• Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2017 

• Datakortet AS 2017 

• DND’s IT-Politisk Råd 2019 

Vedtak 

o Informasjon fra Servicekontoret, Datakortet samt DND’s råd, utvalg og fora tas til orientering 

  



Sak 9 Mål 2018 

Styrets leder presenterer mål og strategier for 2018 

Vedtak 

o Styrets mål og strategier for 2018 godkjennes 

Sak 10 Rammebudsjett 2018 

• Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet 

• Styret gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2018 

Inntekter 11.410 

Utgifter 12.293 

Driftsresultat -883 

Finansposter 35 

Årsresultat -848 

Effektiviseringsgevinst 1.000 

Resultat etter effektiviseringsgevinst 152 

Alle tall i hele tusen 

Kommentarer:  

Det bør ikke være et mål å gå budsjettmessig i balanse nå som vi er i en revitaliseringsprosess og står foran 

viktige oppgaver fremover 

- Neste skritt bør være å se på insentivmodeller for ildsjeler og modeller for nye inntektskilder 

- Det bør synliggjøres hvor mye man planlegger å bruke av disposisjonsfondet. 

 
Vedtak 

o Informasjon om rammebudsjett for 2018 tas til etterretning 

o Protokolltilførsel: Landsmøtet anmoder hovedstyret om å se på ytterligere tiltak for å styrke 
gjennomføringsevnen i forhold til reposisjonering av foreningen. 

Sak 11 Valg av hovedstyre 

1. Valg av styreleder. 
2. Valg av styremedlemmer. 

 
Vedtak 

I henhold til gjeldende vedtekter vil lederne for distriktsforeningene inngå i hovedstyret. Disse utpekes for 1 

år. Styreleder velges særskilt. Øvrige styremedlemmer kan ikke ha styreverv i en distriktsforening. 

Styreleder Terje Wold Gjenvalgt 2 år enstemmig 

Styremedlem (ekstern) Vibeke Mjaaland Gjenvalg 2 år 

Styremedlem (ekstern) Gisle Fauskanger Gjenvalg 1 år 

Styremedlem DND Sør-Øst Roger Schäffer Utpekes for 1 år 

Styremedlem DND Vest Ingeborg Endresen Utpekes for 1 år 

Styremedlem DND Midt-Nord Eirik Thun Utpekes for 1 år 
 



Sak 12 Valg av valgkomite, ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode 

Vedtak 

Valgkomite 

o Morten Thorkildsen, tidligere leder av Sentralstyret 
o Cathrine Klouman, tidligere leder av Sentralstyret 
o Ola Furu, tidligere nestleder i Sentralstyret 

Distriktsforeningene utpeker de øvrige 3 medlemmene av valgkomiteen ihht gjeldende vedtekter. 

o Cato Musæus, DND Sør-Øst 
o Terje Storvik, DND Midt-Nord 
o Bent Louis Søvik, DND Vest 

Ordfører/Varaordfører 

o Ordfører: Kristina Brend, DND Midt-Nord 
o Varaordfører: Alfhild Stokke, DND Sør-Øst 

Sak 13 Valg av revisor 

Revisor for Den Norske Dataforening har vært Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania 

Revision som tidligere år. Styret har full tillit til revisor og det arbeidet hun har utført gjennom en årrekke. 

Vedtak 

o For foreningsåret 2018 reengasjeres Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision 

Sak 14 Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter) 

Det foreligger ingen forslag til endringer i hovedvedtektene 

 

Sak 15 Endringer i Normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger 

 

Tillegg i paragraf 2, ny siste setning:  

Distriktsforeningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor. Samtlige enheter i Dataforeningen bør ha 

samme revisor. 

Vedtak med mer enn 2/3 flertall 

Endringene i Normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger godkjennes og gjøres umiddelbart 

gjeldende. Distriktsforeningene anmodes om å gjøre tilføyelsen i sine vedtekter på neste ordinære årsmøte. 

Sak 16 Vedtektsendringer for distriktsforeninger 

 

Endringer i vedtektene til DND Vest, besluttet på årsmøtet i DND Vest den 28/2-2018 

Paragraf 3. Styre (første ledd) 

Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder og 5 styremedlemmer og 3 

varamedlemmer. Geografisk spredning skal hensyntas. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år av 

gangen. Lederen velges ved særskilt valg. Styret tiltrer umiddelbart.  

Endres til: 



Paragraf 3. Styre (første ledd) 

Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder, 6 styremedlemmer og 3 

varamedlemmer. Geografisk spredning skal hensyntas. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år av 

gangen. Lederen velges ved særskilt valg og bør ikke være styremedlem i noen av lokalforeningene. Styret 

tiltrer umiddelbart. 

Vedtak med mer enn 2/3 flertall 

o Endringen i DND Vest vedtekter godkjennes 

Sak 17 Tid og sted for landsmøte 2019 

Vedtak  

o Landsmøtet i 2019 avholdes i Oslo den 26.-27. april 2019 

Sak 18 Kunngjøring av ledervalg 

Terje Wold oppnådde ved skriftlig avstemming 20 av 20 stemmer. 

Det formelle landsmøtet avsluttes 

 

I henhold til vedtektene paragraf 3.10 

Protokollen fra landsmøtet skal foreligge innen 14 dager. Kommentarer som fremkommer innen 14 dager fra utsendelsen, 

behandles på neste landsmøte. Punkter uten kommentarer anses godkjent. 


