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Protokoll fra Dataforeningens landsmøte 2019  
Oslo, lørdag 25. april 2019  

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. Det  

ble påpekt at en del sakspapirer blir lagt ut tett opp til møtet og at det er ønskelig at det  

sendes ut et varsel om oppdatering av underlaget til møtet, 

Vedtak  

Landsmøtet ble ansett som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste ble godkjent.  

Sak 2 Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett  

Oversikt over valgte delegater og deltakere ble fremlagt på landsmøtet i eget dokument.  

Vedtak  

• De fremmøtte delegater ble godkjent som representanter med stemmerett og talerett  

i alle saker  

• Styret ble gitt talerett i alle saker  

• Ansatte og inviterte ble gitt talerett  

• Observatører ble gitt talerett, men ikke forslagsrett  

• Landsmøtet var åpent for observatører fra pressen  

Sak 3 Valg av referent og tellekorps  

Vedtak  

• Referent: Signe Iversen, Servicekontoret  

• Tellekorps: Silje Endsjø og Elisabeth Kras, Servicekontoret  

Sak 4 Styrets beretning 2018  

• Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene  

• Styrets leder gav en kort orientering om virksomheten i 2018  
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Vedtak  

Beretningen ble godkjent.  

Sak 5 Presentasjon av Regnskap 2018  

• Regnskapet med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene.  

• Generalsekretæren redegjorde for hovedpostene i regnskapet.  

 

Alle tall i hele tusen Regnskap  Budsjett  

Inntekter  11.055  11.410  

Utgifter  11.378 12.292  

Driftsresultat  -114 -882  

Finansinntekter  58  45  

Finansutgifter  5  10  

Resultat etter finansposter  53  35  

Uttak av effektiviseringsgevinst  0  1.000  

Resultat etter effektiviseringsgevinst  -61  153  

Styrets innstilling: Årets resultat etter finansposter og disponeringer, kr 61.000,- belastes  

egenkapitalen.  

Sak 6 Revisors beretning  

• Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene.  

Vedtak  

Revisors beretning ble tatt til etterretning.  

Sak 5 Godkjenning av regnskap  

Vedtak  

Regnskap og balanse med noter ble godkjent.  

Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger 2018  

• Beretningene er kunngjort i de elektroniske saksdokumentene på dataforeningen.no  

• Protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn  

Vedtak  

Beretningene ble tatt til orientering samlet.  
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Sak 8 Orientering  

• Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2018  

• Datakortet AS 2018  

• DND’s IT-Politisk Råd 2018  

Vedtak  

Informasjon fra Servicekontoret, Datakortet og DND’s råd, utvalg og fora ble tatt til orientering.  

Sak 9 Mål 2019  

Orientering om mål og strategier var lagt ut som underlag for møtet. Styrets leder 

presenterer mål og strategier for 2019, og påpekte spesielt at inneværende 

strategiperioden er til 2020, og at det derfor i kommende år skal utarbeides en ny 

strategi.  

Vedtak  

Styrets mål og strategier for 2019 ble godkjent.  

Sak 10 Rammebudsjett 2019  

• Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet  

• Styret gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2019  

 

Alle tall i hele tusen  Budsjett 2019  Regnskap 2018  

Inntekter  12.200  11.264  

Utgifter  12.000  11.378  

Driftsresultat  200  -114  

Inntekter finansposter  45  58  

Utgifter finansposter  35  53  

Årsresultat  235  -61  

Vedtak  

Informasjon om rammebudsjett for 2019 ble tatt til etterretning.  

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 ved skriftlig valg. Øvrige styre- 

medlemmer kan ikke ha styreverv i en distriktsforening.  
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For kommende periode er kun Gisle Fauskanger på valg. Valgkomiteen har kontrollert  

at kandidaten er medlem, er villig til å påta seg vervet, og for øvrig tilfredsstiller  

vedtektenes og valgreglimentets krav og instrukser.  

Styrets medlemmer ble valgt ved akklamasjon.  

 

Styreleder Terje Wold Valgt for 2 år i 2018.  

Styremedlem (ekstern) Vibeke Mjaaland Valgt for 2 år i 2018  

Styremedlem (ekstern) Gisle Fauskanger Gjenvalgt for 2 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  

Ekstern: Morten Thorkildsen, tidligere leder av Sentralstyret  

Ekstern: Cathrine Klouman, tidligere leder av Sentralstyret  

Ekstern: Ola Furu, tidligere nestleder i Sentralstyret  

DND Sør-Øst: Cato Musæus, DND Sør-Øst  

Terje Storvik, DND Midt-Nord  

Bent Louis Søvik, DND Vest  

Ordfører/Varaordfører  

Ordfører: Alfhild Stokke, DND Sør-Øst  

Varaordfører: Synnøve Thoresen, DND Midt-Nord  

Vervet trer i kraft umiddelbart etter at inneværende landsmøte er gjennomført.  

Vedtak  

Valgkomite, ordfører og varaordfører ble valgt ved akklamasjon.  

Sak 13 Valg av revisor  

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

Strømberg, Christiania Revision i en årrekke.  
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Vedtak  

Landsmøtet delegerer til Hovedstyret å velge ny revisor for foreningsåret 2019,  

etter forutgående evaluering og valg av revisor basert på innkomne tilbud.  

Sak 14 Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter)  

Hovedstyrets innstilling: Endringen i Hovedvedtektene for Den norske dataforening  

gjøres umiddelbart gjeldende. Distriktsforeningene anmodes om å gjøre tilsvarende  

korreksjoner av foreningens navn i sine vedtekter på neste ordinære årsmøte.  

Vedtak  

Forslaget ble vedtatt ved stemmetegn.  

Sak 15 Endringer i Normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger  

Hovedstyrets innstilling: Endringene i Normalvedtektene for Dataforeningens distrikts- 

foreninger godkjennes og gjøres umiddelbart gjeldende. Distriktsforeningene anmodes  

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

Vedtak  

Forslaget ble vedtatt ved stemmetegn.  

Sak 16 Vedtektsendringer for distriktsforeninger  

Ingen vedtektsendringer er meldt inn.  

Sak 17 Tid og sted for landsmøte 2019  

Vedtak  

Landsmøtet i 2020 avholdes i Stavanger den 24.-25. april 2020  

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.  


