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Den Norske Dataforening (DND) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i 
et digitalt Norge. Foreningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende 
forum av og for IT-profesjonelle, profesjonelle IT-brukere og IT-studenter. Foreningens viktigste misjon 
er å spre IT-kunnskap, bidra til medlemmenes kompetanseutvikling og være samlende arena for erfa-
ringsutveksling og kompetansebygging. Vår styrke er faglig forankring og engasjere faglig kompetente 
medlemmer i et fellesskap som bidrar til foreningens omdømme og troverdighet. 

I 2017 utfordret landsmøtet til radikale grep for å snu Dataforeningens utvikling til vekst. Hovedstyret 
svarte på denne “marsjordren” ved å ta viktige beslutninger og starte en fornying av foreningen. Mange 
medlemmer responderte med stort pågangsmot, og foreningen har på kort tid blitt mer aktuell enn på 
lenge. Det var 50% økning i betalende deltakere i fjor, og på nettverks- og medlemsmøter femdoblet an-
tall deltakere seg. Vi hadde til sammen 12.450 gjester på ulike aktiviteter mot 4.760 året før. Tidligere 
års medlemsnedgang er bremset ned med mål om vekst i 2018. Dette er en fin start på en lengre reise 
mot en ny tid for Dataforeningen. 

Halvveis inn i gjeldende strategiperiode (2015-20) ble det i 2017 tydelig for hovedstyret at det å realisere 
vedtatt strategi vil by på visse utfordringer. Det er mange årsaker til det, men det viktigste er at kart og 
terreng ikke stemmer særlig godt lenger. Tidens tann har gnagd hull i det som en gang var tidsriktig. Ho-
vedstyret har dessuten selv ansvaret for sentrale tiltak for å justere kursen. Et styre som i seg selv ikke 
råder over operative ressurser og med styremedlemmer som selv er ildsjeler i en travel hverdag.  

Det vokste derfor frem en erkjennelse hos meg at hovedstyret trengte egne muskler for å realisere fore-
ningens overordnede mål og ta de radikale grepene landsmøtet ba om i fjor. Vi besluttet derfor å opp-
rette stillingen som generalsekretær for å gi hovedstyret, og dermed hele foreningen, en egen stemme 
og kraft. Vi startet dermed letingen etter en person med en tydelig profil, stor evne til å inspirere og moti-
vere innad samt styrke og posisjonere utad.  

Selv om det ble kjørt en fullverdig prosess med ekstern bistand, trengte vi ikke lete lenge. Vi endte som 
kjent opp med å tilby stillingen til Christian Torp som da var COO i DND Servicekontoret. Han tiltrådte 1. 
desember. Vi har med det fått en generalsekretær som kjenner foreningen godt og som har et stort og 
bankende hjerte for DND. Og medlemmene kjenner ham.  

Styret opplever samarbeidet med ham som meget bra, han har gjort en stor innsats så langt, og han har 
allerede gitt foreningen mer kraft. Som generalsekretær vil han også være en ressurs og samtalepartner 
for våre tre distriktsforeninger. Samarbeidet med DND Servicekontoret har fungert bra, og de brukes 
fortsatt som ressurs for hovedstyret på sine områder. I tillegg har vi etablert samarbeid med nye aktører 
som tilfører oss nødvendig kompetanse og ekstra ressurser på strategiske områder.  

For medlemmene er kanskje ikke hovedstyrets arbeid så synlig, med unntak av stillingen som general-
sekretær, men jeg kan forsikre om at vi ikke ligger på latsiden. Vi har de siste månedene bl.a. jobbet 
med å fornye foreningens identitet og visuelle uttrykk. På årets landsmøte i Tromsø skal vi derfor pre-
sentere resultatet av det arbeidet, noe jeg håper vil begeistre og glede mange.  

Hovedstyret har nå et moment til å fortsette fornyelsen av Dataforeningen, og viktige oppgaver i 2018 
blir derfor å posisjoner, implementere, realisere og synliggjøre.  

Sist, men ikke minst: Hjertelig takk fra hovedstyret til alle ildsjeler, medlemmer og andre som engasjerer 
seg så sterkt for DND. Jeg har sagt det før, og gjentar det gjerne: Dere utgjør foreningen - og fremtiden! 

 

Terje Wold 
Styreleder DND Hovedstyret  
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Styrets beretning 2017 
Hovedstyret har i 2017 hatt følgende sammensetning: 

• Terje Wold   Styreleder 

• Vibeke Mjaaland Nestleder 

• Gisle Fauskanger Styremedlem 

• Roger Schäffer Styremedlem – leder DND Sør-Øst 

• Eirik Thun   Styremedlem – leder DND Midt-Nord 

• Ingeborg Endresen Styremedlem – leder DND Vest 
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Det har i perioden vært gjennomført åtte styremøter. I tillegg har styret hatt arbeidsmøter og diskusjoner 
digitalt, samt gjennomført elektroniske høringer og saksbehandling mellom styremøtene. 

Hovedstyret har det overordnede ansvaret for drift av foreningen, og forvalter også med noen unntak 
aksjonærinteressene i selskaper foreningen har eierskap i. Styret har også ansvar for gjennomføringen 
av landsmøtet som i 2017 ble avholdt i Oslo.  

Det ga som kjent hovedstyret i oppdrag å gjennomføre radikale grep for å skape vekst, og her er noen 
av resultatene så langt: 

• Opprettet stillingen som generalsekretær.  

• Hovedstyret har overtatt ansvaret for nasjonale aktiviteter som «Fredag morgen hos DND» og 
«DND Alvorlig talt!».  

• Startet prosjekt med fornyelse av identitet og visuelt uttrykk, ny web og innholdsstrategi. 

• Innføring av sektormedlemskap med helsesektoren som pilot. 

• Fornyelse av DND Rosing for å bli den samlende prisutdelingen for IT-bransjen. For 2018 inngår 
Konsulentprisen og Computerworlds IT-lederpris.  

Rapportering i forhold til mål 
Dataforeningen har ett sett med felles måleparametere som blant annet er knyttet til målene i strategien. 

I 2017 ble det gjennomført færre konferanser og kurs enn året før. Imidlertid har de største årlige arrang-
ementene hatt vekst i antall deltakere. Totalt deltok mer enn 4.700 personer på konferanser og kurs, 
dvs. 53% flere enn i 2016. Gjennomsnittlig antall deltakere per arrangement har økt vesentlig. Tilbake-
melding fra deltakerne viser at opplevd kvalitet på innhold og fremførelse fortsatt oppleves som god. 

Foreningen har hatt en eksplosiv vekst i antall deltakere på medlemsmøter, nettverksmøter og meetups. 
Hele 7.721 deltakere mot 1.605 deltakere i 2016. Aktiviteten “Fredag morgen hos DND” har hatt en stor 
del av deltakerne, men det har også vært en dobling i deltakerantallet på øvrige aktiviteter. Samtlige 
«Fredag morgen hos DND» har vært streamet og gjort landsdekkende digitalt tilgjengelig. 

Antallet ildsjeler og faggrupper er stabilt. Enkelte faggrupper er nedlagt, mens like mange nye er kom-
met til; noe som også viser fornyelse i foreningen. 
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Medlemstallet har gått noe ned, men i mye mindre grad enn hva foreningen tok høyde for i 2017. 

Dataforeningen har totalt sett et godt tilbud når det gjelder medlemsrettede aktiviteter, selv om enkelt-
medlemmer etterspør flere lokale faglige tilbud. Hovedstyret har drøftet at det i enkelte distrikt er et po-
tensiale for vekst som må fokuseres på fremover. For medlemmer med begrensede lokale faglige tilbud 
oppleves likevel medlemskap i foreningen som nyttig og verdifullt. 

Hovedstyret har ansvar for at det til enhver tid er distriktsuavhengige medlemsfordeler og -tilbud. Ut over 
de faglige tilbudene er Computerworld og "IT i praksis" to medlemsfordeler styret vil fremheve. 

I tillegg er kontraktsstandarden PS2000 SOL, SLA-veilederen og Servicedesk-veilederen tilbud som 
medlemmer fra hele landet benytter seg av. Flere medlemmer deltar også på seminarer og aktiviteter 
tilknyttet andre distriktsforeninger. I 2017 har også medlemmer kunnet delta digitalt på flere aktiviteter. 

 


