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ÅRSMØTE 2019 
 

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord 

 

 

Tirsdag 25. februar 2020, kl. 1800   

DIGS, Krambugata 2, 7011 Trondheim 
 

 

 
Følgende saker vil bli behandlet: 

 

1. Åpning/godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 

3. Årsberetning for 2019 

4. Godkjenning av regnskapet for 2019 

5. Revisors beretning 

6. Valg av styre 2020: 

a. Valg av leder for 2020 

b. Valg av styremedlemmer  

 

7. Valg av revisor for 2020 

8. Valg av valgkomite for styret i DND Midt-Nord 

9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 24 - 25 april i Stavanger 

 

 

Trondheim, 12.02.2020 

DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT Midt-Nord 

Eirik Kristiansen (s) 

      Styrets Leder 
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Sak 3  Styrets beretning for 2019, Den Norske Dataforening, Distrikt Midt-Nord 
 

Styret for 2019 har bestått av: 

• Styreleder: Eirik Kristiansen  

• Medlemmer: 

o Svein Are Martinsen  - Tromsø 

o Kristin Skjørseter                 - Bodø (Fratrådt fra 03.02.2020) 

o Save Asmervik  - Trondheim 

o Terje Storvik  - Trondheim 

o Synnøve Thoresen - Trondheim 

o Eirik Thun  - Trondheim 

 

 
Aktiviteter, kurs, konferanser og ildsjeler siste år: 

 

2019 har vært preget av stabil drift med en rekke tradisjonelle arrangementer, nettverksmøter og medlemsmøter. 

Reorganiseringen av Dataforeningen som pågår nasjonalt med blant annet Rambøll Consulting i spissen, samt 

med involvering fra nøkkelpersoner fra Midt-Nord har fortsatt med uforminsket styrke gjennom 2019. 

 

Det har vært størst aktivitetsnivå i Trondheim, i Tromsø har det vært gjennomført nettverksmøter og 

ildsjelmøter. Det er ikke registrert aktivitet Bodø. Kristin Skjørseter i Bodø har valgt å trekke seg fra styret og 

dermed legges avdelingen i Bodø midlertidig ned. 

 

De store arrangementene Betalingsformidling, Sikkerhet & Sårbarhet samt TDC ble gjennomført i tradisjon tro. 

 

Sikkerhet & Sårbarhet var en faglig suksess, men ikke en deltagermessig eller økonomisk suksess. Det trekkes 

frem at et eget spor med helserelaterte foredrag som viser at Trondheim er helt i front når det gjelder 

informasjonssikkerhet i helsesektoren. Beklageligvis kolliderte eHelse-konferansen arrangert av Dataforeningen 

med nevnte konferanse. Videre er det optimisme rundt nye nettsider, samarbeid med Cloud Securtity Alliance, 

samt gjennomføring av konferansen på nyrestaurerte Britannia. 

 

Betalingsformidling 2019 ble arrangert i tradisjon tro med dagsaktuelle temaer og gode foredragsholdere, 

Betalingsformidling 2019 var en suksess med mange sponsorer. Samarbeidet med Eventselskapet resulterte i et 

utilfredsstillende resultat deriblant manglende kunnskap om rutiner vedrørende markedsføring samt merarbeid 

for programkomiteen.  

 

Smidig Trondheim har hatt få, men gode medlemsaktiviteter i løpet av 2019. I januar ble det arrangert 

«Continuous Delivery Summit» med Laurie Williams og Dave Farley med særdeles stor deltagelse. I april og 

november ble det arrangert «Hva i all verden er en Agile Coach» samt «Retrospektiver – En motor for 

kontinuerlig forbedring» med god deltakelse. 

 

Software testing har utfordringer med rekrutering til faggruppen, men to nye medlemmer ble rekruttert høst 

2019. Faggruppen har bistått DND SWT OSLO med å lede et spor på Testdagen Odin. Planlagt nettverksmøte 

med gjenbruk av foredrag fra testdagen Odin ble skjøvet til januar 2020. 

 

Buisness Intelligence & Analytics arrangerte for første gang Make Data Smart i Trondheim. Make Data Smart 

har vært arrangert med suksess siden 2017 av faggruppa BI&Analytics i Oslo; i november satte faggruppen i 

Midt-Nord opp arrangementet i Trondheim også. Arrangementet ble vellykket med sirka 150 deltakere. 

 

DND Aspire arrangerte et sidespor for studentene med tilhørende quiz under Trondheim Developer Conference, 

dette var et godt fremstøt mtp. markedsføring av Dataforeningen, samt for å knytte sterkere bånd med 

linjeforeningene i Trondheim. 

 

TDC 2019 ble gjennomført etter samme modell som for 2018. Det ble solgt 535 deltagerpass, det var 22 

utstillere og 9 startups. I tillegg ble det gjennomført et studentarrangement i regi av DND Midt-Nord med cirka 

100 studenter. For 2019 var det lagt spesielt vekt på å få flere kvinner på scenen som foredragsholdere og 

konferansen lyktes med et program med 13 av 30 foredrag med kvinnelig foredragsholder. 

 
Det ble også inngått et partnerskap mellom DND Midt-Nord og DIGS som deriblant innebærer profilering av 

hverandre i sosiale medier, samt konferanser. Dataforeningen får tilgang til arrangement- og møtelokaler til 

redusert pris og et antall møterom til gratis bruk innenfor en timekvote. 
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FAGGRUPPER I DND MIDT-NORD I 2019: 

Faggruppe: Leder: 

Aspire Eirik Kristiansen 

Betalingsformidling  Save Asmervik 

ehelse [midt-nord] Ellen A. Jaatun 

Business Intelligence & Information  Torgeir Sesseng  

EdTech.TRD Kjetil Ingebrigtsen 

Embedded.TRD Nadeem J. Qureshi 

Linux Trondheim Anders Kringstad 

Maskinlæring Iver Jordal 

Informasjonssikkerhet Espen A. Fossen 

IT og Endringsledelse Adrian Koch Berg 

Strategi og Arkitektur Stian Myrland 

Smidig Trondheim  Geir Kjetil Hanssen. 

Softwaretesting Per Atle Eliassen 

Teknisk kommunikasjon Rannveig Østevik 

Bodø Kristin Skjørseter 

Tromsø Svein A Martinsen 

 

 

  

Sak 4  Regnskap  2019 
Regnskap fremlegges på årsmøtet. 

 

  

 

Sak 5 Revisors beretning   
Revisors beretning fremlegges på årsmøte. 
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Sak 6  VALG STYRE  
Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges 

på årsmøtet for to år om gangen. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. 

Valgkomiteens (Roar Aspli og Olaf Frøseth) forslag følger her i sak 6, 7 og 8. 

 

Styrets leder:  Velges for: 

Eirik Kristiansen leder   1 år (på valg) 

 

Styremedlemmer: 

Terje Storvik    2 år (ikke på valg) 

Synnøve Thoresen   2 år (ikke på valg) 

Eirik Thun   2 år (ikke på valg) 

Svein A. Martinsen      På valg 

Kristin Skjørseter   På valg 

Save Asmervik     På valg 
 
Valgkomitéens forslag til kandidater for ledige styreposisjoner. 

 

Styrets leder: Eirik Kristiansen (1 år)  

Styremedlemmer 

Per Atle Eliassen (2 år) 

Torgeir Sesseng (2 år) 

Save Asmervik (2 år) 

Svein A. Martinsen (2 år) 

 

 
 

Sak 7   VALG AV REVISOR 

Orkla Revisjon 
 
 

Sak 8    Valg av valgkomite for distriktsforeningen 
 

- Olaf Frøseth 

- Roar Aspli 
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Sak 9   Valg av DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS 

LANDSMØTE  
 

Etter vedtektenes paragraf 3 skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 6 ganger så mange delegater 

som det er foreninger, dvs. 18. Uansett medlemstall, gis hver distriktsforening tre stemmer, De resterende 9 

stemmer fordeles mellom distriktsforeningene etter medlemstall. Styrets leder inngår i hovedstyret og er ikke 

valgbar som delegat. 

 

Etter beregning på grunnlag av medlemstall, får DND Midt-Nord totalt 4,27 stemmer / 4 delegater. 

 

Styret foreslår følgende 

 

Fire delegater: 

 

1. Svein A. Martinsen 

2. Eirik Kristiansen 
3. Terje Storvik 

4. Synnøve Thoresen 

 

Observatører/Reserver: 

1. Torgeir Sesseng  
2. Save Asmervik 
3. Per Atle Eliassen 


