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Orientering om Den Norske Dataforenings 
Servicekontor AS 2017 

Styret har i 2017 bestått av: 

• Trygve Solem, Styreleder 

• Alice Jakobsen, Cato Musæus, Eirik Thun, styremedlemmer 

• Tom. 30.11-2017: Christian Torp, styremedlem, ansattes representant  

• Fom. 01.12-2017: Tove Kjærås, styremedlem ansattes representant 

Virksomhetens mål 

Administrasjonen har lagt stor vekt på å ta et medansvar for måloppnåelse i henhold til foreningens 

samlede mål. I tillegg til foreningens mål, har Selskapet hatt særskilte mål for virksomheten relatert til 

infrastruktur, arbeidsprosesser og arbeidsmiljø. 

Økonomi 

Den Norske Dataforenings Servicekontor AS budsjetterer normalt med et driftsresultat i tilnærmet break-

even. Egenkapitalen i Den Norske Dataforenings Servicekontor AS er tilstrekkelig til å sikre videre drift.  
 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Inntekter 12416 12363 14284 15126 14097 15067 15615 15851 15285 14318 13564

Utgifter 12263 12291 13889 14533 14199 15047 15613 14817 14951 13241 12592

Resultat før skatt og disp 153 72 395 593 -102 20 2 1034 334 1077 972  

Infrastruktur 

Medlemmer, aktiviteter, prosjekter og deltakere ble i 2017 registrert i Visma som er foreningens CRM-

system og medlemssystem. Økonomi har blitt håndtert i Visma Global som er integrert med CRM 

systemet. Vi benytter også Visma lønn. Gjennom 2017 er det gjennomført en omfattende prosess for å 

anskaffe nytt medlems-/CRM System, der systemeierskapet er overført til Servicekontoret. I siste kvartal 

2017 ble det inngått avtale om anskaffelse av Choo. Systemet er planlagt innført innen utgangen av 

første halvår 2018. Valg av løsning er basert på de forventninger og krav som er stilt av distrikts-

foreninger og ildsjeler gjennom hele strategiprosessen, og gjennom drøftelser i og med hovedstyret. 

Annet 

2017 har vært preget av omstilling i foreningen, noe som blant annet har medført ytterligere redusert 

uttak av timetjenester fra hovedstyret og distriktsforeningene. Dette har også medført omstillinger i 

selskapet som blant annet har redusert bemanningen med 6 årsverk de siste tre årene. Selskapet har pr 

i dag 12 ansatte i ca. 11 årsverk. Christian Torp har ett års permisjon fra Servicekontoret fra og med 

1/12-2017 for å være generalsekretær for DND. 

 

Videre har Servicekontoret fokusert på å bidra til å øke våre kunders inntekter både gjennom verving, 

arbeid mot nye målgrupper og mer direkte gjennom kursvirksomhet. Servicekontoret ivaretar 

foreningens forpliktelser i internasjonale organisasjoner som CEPIS, IFIP og ECDL-Foundation. 

 

I 2017 har Servicekontoret i samarbeid med DND Sør-Øst gjennomført et helt nytt konsept: Fredag 

Morgen Hos DND (#FmhDND). Dette har bidratt til at foreningen har rekordmange deltakere på 

aktiviteter i 2017. Alle #FmhDND har blitt live-streamet slik at deltakere fra hele landet har kunnet følge 

disse digitale eventene. 


