
 

   
 

 

Landsmøte 2020 

Lørdag 20. juni 2020 kl. 1400 

 

Landsmøtets dagsorden og saksliste 

Sak nr. Sak 

1 Dagsorden og saksliste 

2 Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett 

3 Valg av referent og tellekorps 

4 Styrets beretning 2019 

5 Regnskap 2019 

6 Revisors beretning 2019 

7 Distriktsforeningenes beretninger 2019 

8 Orientering fra Servicekontoret 

9 Mål, planer og strategi 

10 Styrets rammebudsjett 2020 

11 Valg av hovedstyrestyre for Den norske dataforening 

12 Valg av valgkomite, ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode 

13 Valg av revisor 

14 Vedtektsendringer i hovedvedtektene for Den norske dataforening 

15 Vedtektsendringer i normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger 

16 Vedtektsendringer i Distriktsforeningenes vedtekter 

17 Sted og tid for landsmøtet 2021 

 
 

På det formelle landsmøtet har kun valgte delegater stemmerett.   



Sak 1 - Dagsorden og saksliste 

 Side 2 av 5 

Sak 1 Åpning, dagsorden og saksliste 

• Møtet åpnes av ordstyrer 

• Styrets leder ønsker velkommen til det formelle landsmøtet 

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

Styrets innstilling: 

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 

Styrets innstilling: 

o 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 

Styrets innstilling: 

Referent:  Signe Iversen, Servicekontoret 

Tellekorps:  Thomas Fasteng og Signe Iversen, Servicekontoret  

Sak 4 Styrets beretning 2019 

• Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene 

• Styrets leder gir en orientering om virksomheten i 2019  

Styrets innstilling: 

Beretningen godkjennes 

Sak 5 

 

Presentasjon av Regnskap 2019 

• Regnskap med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene. 

• Hovedstyret redegjør for hovedpostene i regnskapet 

 

Alle tall i hele tusen. 
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Sak 6 Revisors beretning 

• Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene 

Styrets innstilling: 

Revisors beretning tas til etterretning 

Sak 5 Godkjenning av regnskap 

Styrets innstilling: 

Regnskap og balanse med noter godkjennes 

Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger 2019 

• Beretningene er gjengitt i de publiserte saksdokumentene på dataforeningen.no 

• Protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn  

Styrets innstilling: 

Beretningene tas til orientering samlet 

Sak 8 Orientering  

• Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2019 

Styrets innstilling: 

Informasjon fra Den Norske Dataforenings Servicekontor AS tas til orientering 

Sak 9 Mål, planer og strategi  

Styrets leder presenterer mål, planer og strategi  

Styrets innstilling: 

Styrets mål, planer og strategier godkjennes 

Sak 10 Rammebudsjett 2020 

• Budsjettet er revidert ift. COVID-19-situasjonen 

• Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet 

• Styret gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2020 

 
Styrets innstilling: 

Informasjon om rammebudsjett for 2020 tas til etterretning 

Sak 11 Valg av hovedstyre 

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

Kandidatene er presentert i saksdokumentet 



Sak 1 - Dagsorden og saksliste 

 Side 4 av 5 

Valgkomiteens innstilling:  

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 På gjenvalg. Velges for 2 år. 

Styremedlem (ekstern) Vibeke Mjaaland På gjenvalg. Velges for 2 år. 

Styremedlem (ekstern) Gisle Fauskanger Valgt for 2 år i 2018 

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 

Valgkomiteens innstilling: 

Valgkomite 

Eksterne kandidater: 
o Morten Thorkildsen, tidligere leder av Sentralstyret (nå hovedstyret) 
o Tone Molyneux, faggruppen Software Testing i DND Sør-Øst 
o Truls Berg, tidligere leder av hovedstyret 

 

Distriktsforeningene utpeker de øvrige 3 medlemmene av valgkomiteen ihht gjeldende vedtekter. 
o Cato Musæus, DND Sør-Øst 
o Terje Storvik, DND Midt-Nord 
o Bernt Louis Søvik, DND Vest 

Ordfører/Varaordfører 

o Ordfører: Alfhild Stokke, DND Sør-Øst  
o Varaordfører: Synnøve Thoresen, DND Midt-Nord 

Sak 13 Valg av revisor 

I henhold til DNDs vedtekter pkt 3.2.11, skal Landsmøtet behandle valg av statsautorisert revisor 

etter innstilling fra styret. Styret og administrasjonen har av ulike årsaker ikke fått håndtert de 

ulike tilbudene som er innhentet mtp. å bytte revisor. Den angitte formuleringen i vedtektene og 

det forhold at Landsmøtet er øverste organ i foreningen, innebærer at landsmøtet kan delegere 

til styret å velge statsautorisert revisor.  

Etter innhentet råd fra advokat vil styret derfor fremme følgende forslag til vedtak: 

Styrets innstilling: 

Landsmøtet delegerer til Hovedstyret å velge ny revisor for foreningsåret 2020, etter forutgående 
evaluering og valg av revisor basert på innkomne tilbud. 
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Sak 14 Vedtektsendringer i hovedvedtektene for Den norske dataforening  

Punkt 8 i hovedvedtektene «Selskapet er organisert som et aksjeselskap 100 % eiet av 
foreningen. Selskapet leverer tjenester til Den norske dataforening og distrikts-foreningene 
etter behov.» foreslås slettet. 
Det er behov for å skape en mer effektiv, enhetlig og beslutningsdyktig servicefunksjon, og 
derfor ønskes selskapets virksomhet overført til hovedstyret med påfølgende avvikling av 
selskapet.   

Sak 15 Endringer i normalvedtektene for Den norske dataforenings distriktsforeninger 

Det er ingen forslag til endringer av normalvedtekter for Den norske dataforenings 

distriktsforeninger. 

Sak 16 Vedtektsendringer for distriktsforeninger 

Det er ingen forslag til endringer av normalvedtekter for distriktsforeninger. 

Sak 17 Tid og sted for landsmøte 2021 

Styrets innstilling:  

Landsmøtet i 2021 avholdes i Stavanger, 23. - 24. april 2021 

 



Sak 2 – Delegater og deltakere 

 

Delegater/deltakere til landsmøte  
Stemmeberettigede, styre, ordfører, adm. Øvrige deltakere 

Delegater fra DND Sør-Øst 

1. Cato Musæus 

2. Francis d'Silva 

3. Lars Kalfoss 

4. Agnes Beathe Steen Fosse 

5. Asgeir Myhre 

6. Victoria Elkina 

7. Christian Fredrik Tollefsen 

8. Mohammed Awais Aziz 

9. Arne Løvold 

Deltakere fra DND Sør-Øst 

Ingar Dahl 
Kristian Andreas Mayer 
Fiona Østensvig 
Renate Thoreid 
Shiraz A. Bhaiji 

Delegater fra DND Vest 

10. Phat Duong 

11. Leon Eriksen 

12. Tanja Milicevic 

13. Knut Øyvind Mikelsen 

14. Nina Bauer  

Deltakere fra DND Vest 

André Eidskrem 
Jannike Birkeland 

Delegater fra DND Midt-Nord 

15. Sven A. Martinsen  

16. Eirik Kristiansen  

17. Save Asmervik 

18. Torgeir Sesseng 

Deltakere fra DND Midt-Nord 

Per Atle Eliassen  
Hilde Ingeborg Wosnitza Moberg  
Håkon Olsen 

Delegater fra Råd/Utvalg/Fora 

19. Terje Storvik, IT-politisk råd. 

20.  

 

Hovedstyret 

Terje Wold, styreleder 
Vibeke Mjaaland, nestleder  
Gisle Fauskanger, styremedlem 
Eirik Thun, styremedlem DND MN  
Ingeborg Marie Endresen, styreleder, DND Vest 
Roger Schäffer, styreleder DND SØ  

Ansatte og invitert hovedstyret 

 

Ordfører/varaordfører 

Alfhild Stokke - ordfører  
Synnøve Thoresen – varaordfører 

  

Administrasjonen 

R. Christian Torp 
Signe Iversen, referent og tellekorps 
Thomas Fasteng, tellekorps 

 

 
Kun delegater med delegatnummer 1-20 har stemmerett under det formelle landsmøtet. 



Sak 2 – Delegater og deltakere 

 

Delegater/deltakere til landsmøte  
Stemmeberettigede, styre, ordfører, adm. Øvrige deltakere 
Delegater fra DND Sør-Øst 
1. Cato Musæus 
2. Francis d'Silva 
3. Lars Kalfoss 
4. Agnes Beathe Steen Fosse 
5. Asgeir Myhre 
6. Victoria Elkina 
7. Christian Fredrik Tollefsen 
8. Mohammed Awais Aziz 
9. Arne Løvold 

Deltakere fra DND Sør-Øst 
Ingar Dahl 
Kristian Andreas Mayer 
Fiona Østensvig 
Renate Thoreid 
Shiraz A. Bhaiji 

Delegater fra DND Vest 
10. Phat Duong 
11. Leon Eriksen 
12. Tanja Milicevic 
13. Bernt Louis Berge Søvik 
14. Nina Bauer  

Deltakere fra DND Vest 
 

Delegater fra DND Midt-Nord 
15. Sven A. Martinsen  
16. Eirik Kristiansen  
17. Save Asmervik 
18. Torgeir Sesseng 

Deltakere fra DND Midt-Nord 
Torgeir Sesseng  
Per Atle Eliassen  
Hilde Ingeborg Wosnitza Moberg  
Håkon Olsen 

Delegater fra Råd/Utvalg/Fora 
19. Terje Storvik, IT-politisk råd. 
20.  

 

Hovedstyret 
Terje Wold, styreleder 
Vibeke Mjaaland, nestleder  
Gisle Fauskanger, styremedlem 
Eirik Thun, styremedlem DND MN  
Ingeborg Marie Endresen, styreleder, DND Vest 
Roger Schäffer, styreleder DND SØ  

Ansatte og invitert hovedstyret 
 

Ordfører/varaordfører 
Alfhild Stokke - ordfører  
Synnøve Thoresen – varaordfører 

  

Administrasjonen 
R. Christian Torp 
Signe Iversen, referent og tellekorps 
Thomas Fasteng, tellekorps 

 

 
Kun delegater med delegatnummer 1-20 har stemmerett under det formelle landsmøtet. 



Sak 3 – Valg av referent og tellekorps 

   

Valg av referent og tellekorps 
 
Styrets innstilling: 
Referent:  Signe Iversen, Servicekontoret 
Tellekorps:  Thomas Fasteng og Signe Iversen, Servicekontoret 



Sak 4 – Styrets beretning 
 

  
 

Foreningens virksomhet 
På landsmøtet i 2017 ble hovedstyret bedt om å ta radikale grep for å snu utviklingen til vekst, noe som ble gjen-
tatt på landsmøtet i Tromsø året etter. Det ga bud om at mange så mørke skyer i horisonten og viste et ønske om 
å tilpasse vår ærverdige forening til en ny tid. I 2018 ble det derfor iverksatt ulike prosjekter som ga sårt tiltrengt 
fornyelse; bl.a. ny identitet og visuell profil samt nye nettsider. I 2019 ble mye av arbeidet videreført, og nye initia-
tiver kom til; f.eks. forenklet medlemsmodell, ny budskapsplattform og innholdsstrategi, revitalisert SnIT samt den 
prediktive konkurransen Fremsynt på nasjonalt nivå.   
Stillingen som generalsekretær ble stadig mer innarbeidet i forhold til foreningen og våre omgivelser for øvrig. Det 
ga en ny muskel som blant annet har gitt flere møter med statsråder og deres embetsverk, mer synlighet i media 
og kontakt med nye interessenter. DND begynte med det å få en stemme som ble lyttet til i ulike sammenhenger 
og i ulike kanaler. Hovedstyret hadde rekordhøy aktivitet i form av styremøter, arbeidsmøter og digital saksbe-
handling. Det var også stor aktivitet i distriktsforeningene med et tyngdepunkt rundt DND Sør-Øst. Det kan også 
nevnes at vi i fjor avsluttet vårt mangeårige samarbeid med Computerworld.  
Høsten 2018 ble det iverksatt en omfattende omstillingsprosess i Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 
(DND SK) for å skape en mer smidig servicefunksjon tilpasset nye behov og rammebetingelser. Det ble leid inn en 
ekstern konsulent som midlertidig daglig leder, og arbeidet skulle sluttføres i fjor sommer - men ble av ulike årsa-
ker forsinket. I november overtok hovedstyret som styre i DND SK for å få kontroll over selskapet og videre utvik-
ling. Da overtok Eirik Thun rollen som daglig leder på deltid for å sluttføre prosessen sammen med det nye styret. 
Arbeidet er i ferd med å avsluttes ved at Marianne Hofseth-Olsen tiltrer som ny daglig leder fra 1. juni.  
Omstillingen har resultert i outsourcing av økonomifunksjonen til Azets samt en mer kostnadseffektiv og bedre 
tilpasset bemanning i DND SK. Omleggingen til Azets viste seg å være er krevende enn opprinnelig antatt, men 
fungerer nå godt. Imidlertid fungerer ikke medlemssystemet Choo godt nok, noe som følges opp. Fokus på digita-
lisering og forbedret systemstøtte skal fortsette.  
I fjorårets styreberetning stod det at hovedstyrets viktigste oppgave ville bli å utvikle nye mål og strategier til 
landsmøtet i 2020. Eksisterende kunnskapsunderlag og beslutninger ble lagt til grunn for en fokusert prosess. 
Arbeidet startet i fjor høst med innleid konsulent, og det ble et intenst arbeid med bred involvering av hovedsty-
ret, distriktsstyrene og ildsjeler. I fjor høst ble det gjennomført to strategihelger med mange deltagere, og arbei-
det skulle sluttføres på nyåret med endelig versjon til årets landsmøte. Innspurten ble dessverre ikke sluttført da 
konsulenten fratrådte prosessen i vinter, og hovedstyret overtok arbeidet med å føre dette i mål. Fordi landsmø-
tet ble utsatt til juni har hovedstyret invitert til ytterligere involvering via digitale møter. På det utsatte landsmø-
tet skal hovedmål og fokusområder prioriteres og sluttføring presenteres.  
Hovedstyret ønsker å takke alle som har bidratt i denne prosessen, og lover en god sluttspurt med fortsatt bred 
involvering slik at vi får et godt resultat når målstreken passeres til høsten.  

Styrets arbeid 
Hovedstyret har det overordnede ansvaret for drift av foreningen, og forvalter også med noen unntak aksjonærin-
teressene i selskaper foreningen har eierskap i. Styret har også ansvar for gjennomføringen av landsmøtet som i 
2019 ble avholdt i Oslo.  
Etter landsmøtet i fjor ble styresammensetningen som følger:  

• Terje Wold  - Styreleder 
• Vibeke Mjaaland - Nestleder 
• Gisle Fauskanger - Styremedlem 
• Ingeborg Endresen - Styremedlem (styreleder DND Vest) 
• Roger Schäffer  - Styremedlem (styreleder DND Sør-Øst) 
• Eirik Thun  - Styremedlem (styremedlem DND Midt-Nord) 

 
Det har i perioden vært gjennomført seks ordinære og tre ekstraordinære styremøter. I tillegg har styret hatt tre 
arbeidsmøter og flere diskusjoner digitalt, og det er gjennomført elektronisk høring og saksbehandling mellom 
styremøtene.  
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Rapportering i forhold til mål 
I 2019 ble det gjennomført noe færre konferanser enn året før, og antall kurs har gått betydelig ned etter flyt-
tingen fra Møllergata til Spaces. De største årlige arrangementene har imidlertid hatt det samme antall deltakere 
som året før. Tilbakemelding fra deltakerne viser at opplevd kvalitet på innhold og fremførelse fortsatt oppleves 
som god. 
Det har vært nedgang i antall deltakere på medlemsmøter, nettverksmøter og meetups. Det ble gjennomført fire 
“Fredag morgen hos DND” med til sammen rundt 1.000 deltakere. De ble streamet og gjort tilgjengelig nasjonalt. 
Antallet på øvrige aktiviteter er det samme som i 2018. 
Antall ildsjeler og faggrupper er stabilt. Enkelte faggrupper er nedlagt, mens like mange nye er kommet til; noe 
som viser fornyelse i foreningen. Med Norde (Norsk råd for digital etikk) har foreningen fått en tydeligere stemme 
innen etiske utfordringer som forårsakes av digitalisering. Medlemstallet er nå på rundt 7.005 personer, og det er 
en beklagelig nedgang på 171 medlemmer fra 2019. Det blir en prioritert oppgave å snu denne trenden, selv om 
det kan synes vanskelig på kort sikt på grunn av koronasituasjon. På lengre sikt finnes det et stort potensial på 
grunn av den gjennomgripende digitaliseringen av samfunnet, noe DND skal være en aktiv del av.  
DND har et bra tilbud når det gjelder medlemsrettede aktiviteter, selv om noen etterspør flere lokale tilbud. Som 
viktige nasjonale tilbud, ut over arrangementer, kan nevnes "IT i praksis", kontraktstandarden PS2000 SOL, SLA-
veilederen og Servicedesk-veilederen som mange benytter seg av. Mange medlemmer deltar også på aktiviteter 
hos andre distriktsforeninger. Det er likevel behov for kontinuerlig utvikling av medlemstilbudet, noe som skal gis 
økt prioritet.  

Veien videre 
Vår viktigste oppgave på kort sikt er å samle oss om en felles fremtid når strategiprosessen skal lukkes i løpet av 
året. Foreningen er avhengig av det på lang sikt for å oppnå våre gode og samfunnsnyttige mål - og da spesielt i 
den krevende og svært uvante tiden verden nå opplever.  
Hjertelig takk til alle ildsjeler, medlemmer og andre som engasjerer seg så sterkt for foreningen. 
 
 
Terje Wold Vibeke Mjaaland Gisle Fauskanger 
Styreleder Nestleder  
 
Ingeborg Endresen Roger Schäffer Eirik Thun 
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Sak 5: Årsregnskap for 2019 
 

DEN NORSKE DATAFORENING 
Org.nr. 871 549 842 

 
 
 
 

Innhold 
Resultatregnskap 
Balanse 
Noter 
Revisjonsberetning 

 
 
 
 
 
 
 

Utarbeidet av Azets Insight AS 
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Resultatregnskap for 2019  

DEN NORSKE DATAFORENING 

  
Note 

 
2019 

  
2018 

Salgsinntekt  1 151 076  881 764 
Kontingent  9 497 075  10 577 003 
Sum driftsinntekter  10 648 151  11 458 766 
 
Varekostnad 

  
(620 912) 

  
(423 453) 

Lønnskostnad 1, 2, 3 (2 247 805)  (1 311 275) 
Annen driftskostnad 4 (10 449 559)  (9 842 611) 
Sum driftskostnader  (13 318 276)  (11 577 338) 

Driftsresultat  (2 670 125)  (118 572) 
 
Annen renteinntekt 

  
76 605 

  
0 

Annen finansinntekt  651  78 288 
Sum finansinntekter  77 257  78 288 
 
Verdireduksjon av finansielle instrumenter 

  
(6 061) 

  
0 

Annen rentekostnad  (2 463)  0 
Annen finanskostnad  (1 192)  (20 575) 
Sum finanskostnader  (9 716)  (20 575) 

Netto finans  67 541  57 713 

Årsresultat  (2 602 584)  (60 859) 
 
Overføringer 
Annen egenkapital 

  
 

(2 602 584) 

  
 

(60 859) 
Sum  (2 602 584)  (60 859) 
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Balanse pr. 31. desember 2019     

DEN NORSKE DATAFORENING     

  
Note 

 
2019 

  
2018 

EIENDELER 
Anleggsmidler 
Finansielle anleggsmidler 
Obligasjoner 

  
 
 

3 545 455 

  
 
 

3 486 243 
Andre fordringer  37 948  0 
Sum finansielle anleggsmidler  3 583 403  3 486 243 

Sum anleggsmidler  3 583 403  3 486 243 

Omløpsmidler 
Fordringer 
Kundefordringer 

 
 
 

5 

 
 
 

474 997 

  
 
 

96 788 
Andre fordringer  311 980  155 071 
Sum fordringer  786 977  251 858 
 
Investeringer 
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 

 
 

8 

 
 

145 000 

  
 

145 000 
Markedsbaserte aksjer 8 155 000  155 000 
Sum investeringer  300 000  300 000 
 
Bankinnskudd, kontanter og lignende 

 
6 

 
2 376 627 

  
2 177 690 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  2 376 627  2 177 690 

Sum omløpsmidler  3 463 604  2 729 548 

Sum eiendeler  7 047 007  6 215 791 
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Balanse pr. 31. desember 2019  

DEN NORSKE DATAFORENING      

 
Note 

   
2019 

 
2018 

 

EGENKAPITAL OG GJELD      

Egenkapital      
Opptjent egenkapital      
Fond   1 255 837 1 476 490  
Annen egenkapital 7   1 499 963 4 102 547  

Sum opptjent egenkapital   2 755 800 5 579 037  

Sum egenkapital 7   2 755 800 5 579 037  

 
Gjeld 

     

Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld   3 981 945 540 728  
Skyldige offentlige avgifter   334 859 (108 941)  
Kortsiktig konserngjeld   (315 454) 34 832  
Annen kortsiktig gjeld   289 857 170 135  

Sum kortsiktig gjeld   4 291 207 636 754  

Sum gjeld   4 291 207 636 754  

Sum egenkapital og gjeld   7 047 007 6 215 791  

 

Oslo, 25.03.2020 

     

Terje Wold Eirik Thun 
Styrets leder Styremedlem 

  Vibeke Mjaaland 
Styremedlem 

  

Gisle Fauskanger Ingeborg Marie Endresen 
Styremedlem Styremedlem 

  Roger Schäffer 
Styremedlem 

  

 
 
 

Ragnar Christian Gerckens-bassøe Grøner Torp 
Daglig leder 
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Noter 2019 
DEN NORSKE DATAFORENING 

 
 

Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn 
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er 
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter 
transaksjonsdagen. 

 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet. 

 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. 
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og 
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. 

 

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2018 til 2019. 
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Note 1 - Lønnskostnader etc  
  2019  2018 
Lønn 1 761 167 1 038 635 
Arbeidsgiveravgift 279 352 166 811 
Pensjonskostnader 183 735 
Andre relaterte ytelser  23 552 

105 829 

Sum 2 247 805 1 311 275 
Foretaket har sysselsatt 2 årsverk i regnskapsåret.  

 
 

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon 
Foreningen er pliktig til å obligatorisk tjenestepensjonsordning og har etablert ordning i samsvar med loven. 

 
 
 

Note 3 - Ytelse til ledende personer  
Type ytelse Daglig leder Styret 
Lønn 1 116 495 0 
Pensjonsutgifter 33 888 0 
Annen godtgjørelse 4 392 0 

 
 

Note 4 - Revisjon 
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 33 745. Av dette er 12 495 honorar for annen bistand, og 21 250 
honorar for ordinær revisjon. 

 
 

Note 5 - Kundefordringer 
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført 
kundefordringer i løpet av 2019. 

 

 2019 2018 
Kundefordringer til pålydende 954 997 136 788 
Avsatt til dekning av usikre fordringer (480 000) (40 000) 
Netto oppførte kundefordringer 474 997 96 788 

 
Avsatt til dekning av usikre fordringer er fordringer eldre enn 90 dager. 

 
 

Note 6 - Bankinnskudd 
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 180 785. Skyldig skattetrekk er 
kr 95 038. 

 
 
 

Note 7 - Egenkapital  
  Annen EK  Sum 
Egenkapital 01.01.2019 4 102 547 4 102 547 
Avsetning Rosing 288 510 288 510 
Overtagelse aksjer fra nedlagte DF 175 000 175 000 
Disposisjonsfond Sentralstyret 792 328 792 328 
Årets resultat (2 602 584) (2 602 584) 
E genkapital 31.12.2019 2 755 801 2 755 801  
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Note 8 - Kortsiktige investeringer  
Spesifikasjon Anskaffelseskost Bokført verdi 
Aksjer i DND Servicekontor 145 000 145 000 
Aksjer i Datakortet 155 000 155 000 
S um  

 
 

Note 9 - Koronapandemi og fortsatt drift 
Regnskapet avlegges under en Koronapandemi og foreningen er pr dato for avgivelsen av regnskapet ikke sikker 
på hvordan denne vil influere på regnskapet for 2020. Foreningen vil ta alle forholdsregler for å minimere sine 
kostnader mens pandemien pågår og mener at det er riktig å legge fortsatt drift til grunn for regnskapet. 
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ÅRSMØTE 2020 I DND SØR-ØST 

Det innkalles til ordinært årsmøte i Den norske dataforening, distrikt Sør-Øst 
 
 

25. februar 2020, kl. 17.00 
Sted: Scotsman, Karl Johansgt 17, Oslo 

 
 
 

Følgende saker vil bli behandlet: 
 

1. Åpning/godkjenning av innkalling 

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

3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2019 

4. Regnskap for 2019 

5. Valg av styre- og varamedlemmer for 2020: 
a. Valg av leder 
b. Valg av styremedlemmer 

 
6. Valg av revisor 

7. Valg av valgkomite for 2020 

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

9. Orientering om aktivitetsramme for 2020 

10. Orientering om rammebudsjett for 2020 
 

Årsmøtet går sømløst over til Ildplass kl. 17.30. Se program. 
 
 
 
 
 

Oslo, 4. februar 2020 
 

DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT SØR-ØST 
 

Roger Schäffer (s) 

Leder 

 

  

https://www.dataforeningen.no/arrangement/arsmote-2020-sor-ost-og-ildplass/
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Styrets beretning for 2019 
Den norske dataforening, Distrikt Sør-Øst 

2019 har vært et hektisk og spennende år for både DND Sør-Øst og for foreningen i sin helhet. 
Foreningen moderniseres og effektiviseres og det gjøres en rekke tiltak for at vi skal være i takt med 
tiden og forventningene fra våre medlemmer og potensielle medlemmer. 

 
Ildsjelene i DND Sør-Øst har allikevel holdt tempoet oppe og bidratt med et godt faglig tilbud til våre 
medlemmer. Styret er svært stolt av våre ildsjeler og retter en stor takk til alle som har bidratt til at vi 
både har hatt et godt faglig tilbud og et tilfredsstillende økonomisk resultat. Vi nådde ikke alle våre 
ambisiøse mål for 2019, men det som er gjennomført, er gjennomført på en utmerket måte. 

 
Styret ser frem til å samarbeide både med ildsjeler og DND Servicekontoret i 2020 

 
 

Roger Schäffer, styreleder Dataforeningen Sør-Øst 
 
 

DND Sør-Østs mål og måloppnåelse for 2019 har vært som følger: 
 

 Status 2017 Status 2018 Mål 2019 Status 2019 
Antall Arrangementer 49 32 36 24 

Antall deltakere på arrangementer 3517 3073 3500 3420 

Antall nettverksmøter/meetups 45 25 30 30 

Ant deltakere på nettverksmøter/meetups 6495 1074 1500 1000 

Antall faggrupper 23 26 25 21 

Antall ildsjeler 190 215 201 210 

Antall medlemmer 5142 5014 5000 4906 

Aktiviteter utenfor Oslo  1 1 1 
 
 

STYRET HAR BESTÅTT AV: 

Leder: 
Roger Schäffer, IT-direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt 

 
Medlemmer: 
Lars Kalfoss, IKT direktør, Statens vegvesen Vegdirektoratet 
Cathrine Andersen, territory account manager, Cisco Systems Norway 
Francis Ernest D’Silva, director, CGI Norge 
Cato Musæus, Managing Partner, Cato Musæus Consult 
Johan Nygaard, Santander Consumer Bank 
Aida Omerovic, forsker, SINTEF IKT 
Agnes Beate Steen Fosse, NOKS Norsk Kompetansesenter 
Asgeir Myhre, rådgiver, Teleplan Holding 
Ingar Dahl, daglig leder, Difa 

 
Varamedlem: 
Viktoria Stray, Associate Professor, UiO 
Bjørn Marthinsen, IKT-direktør, Utdanningsetaten 
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FAGGRUPPER I SØR-ØST I 2019: 
 

Faggruppe: Leder: 
BI & Analytics Frances K d’Silva, Nets Branch Norway 

Blockchain Peter Flem, Accribos 

Cloud Computing Øyvind E Ransedokken, Advokatfirmaet Føyen 
Torkildsen AS 

Customer ngagemet Kari Astrid Opdal, Acando/CGI 

Forretningssystemer og Logistikk Frank Grojtheim, Digitale Gardemoen 

Helse og IKT Jon Tysdahl, Fürst Medisinsk Laboratorium 

Informasjonssikkerhet Renate Thoreid, Telenor 

IT-kontrakter Jørgen Petersen, PROMIS 

Kultur og ledelse Bente Kristiansen, CGI. Ny høsten 2019: Antia 
Hansen, Webstep 

AI (Kunstig intelligens) Kim Verner Soldal. Capgemini. Ny høsten 2019: 
Frank Vevle 

Ledelse og strategi Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI 

Løsnings- og integrasjonsarkitektur Shiraz A Bhaiji, EVRY Norge 

MineData Agnes Beate Steen Fosse, NOKS Norsk 
Kompetansesenter 

Mobil Strategi Bjørn Sloth, Systek AS 

3PS (Prosjekt-, Program- og 
Porteføljestyring) 

Kristian Andreas Mayer, Bouvet 

Service Management Rolf Tamber, Excellent Consulting Group 

Smarte Byer Stina Birkeland, Sopra Steria. Ny høsten 2019: Bente 
Bush, NAV 

Software Testing Fiona M Østensvig, Direktoratet for e-helse 

Stormaskin Geir Wilhelmsen, DNB 

Virksomhetsarkitektur Aida Omerovic, Sintef Digital 

Programkomiteen for Yggdrasil Ann-Kristin Hansen, Bouvet Norge 
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FORELØPIG REGNSKAP FOR 2019 
Resultat etter overførsel til ildsjelfondet og finansposter viser et overskudd på NOK 421.000,- 

 
Inntekter totalt (i hele tusen) 13.911’ 
Utgifter totalt (i hele tusen) 13.292’ 
Driftsresultat (i hele tusen) 619’ 
Tilførsel til ildsjelfond (oppfylt til maks-ramme på 1 million) 241’ 
Årsresultat som tilføres egenkapitalen 467’ 

 
Årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen 
fortsatt er god. 

 
Kort informasjon om ildsjelfondet: (i hele tusen) 
Ildsjelfondets størrelse 1/1-2019 1 000 
Belastet ildsjelfodet ihht søknader i 2019 241 
Tilført ildsjelfondet (innenfor 50% av driftsresultat) 241 
Ildsjelfondets størrelse 31/12-2019 1 000 

 
Foreløpig regnskap 

 
Alle tall i hele tusen 

 
Inntekter 

Resultat 
2018 

Budsje
tt 2019 

Result
at 
2019 

 
Kommentarer til regnskap 2019 

Aktivitetsinntekter 11320 11976 13214 Høyere inntekt enn budsjettert 
Tilskuddsmidler 752 785 697 Lavere medlemsantall enn budsjettert. 
Sum inntekter 12072 12761 13911  

Utgifter     

 
Aktivitetsutgifter 

 
8696 

 
9003 

 
10394 

Posten markedsføring er ført på eventer 
og ikke på 
«markedsføring/salg/verving» 

Utg.Medl.møter, meetups etc 
etc 281 500 174 Lavere kostnader pga sponsede lokaler 

Markedsføring/salg/ verving 619 750 27 Markedsføring er ført under 
«aktivitetsutgifter» 

Ildsjelstøtte utover ildsjelfond 
(bla ihht årsplaner fra FG) 640 775 716 

 

Driftsutgifter 1158 1 449 1981  

Sum utgifter 11394 12 477 13 292  

Resultat før fordeling 678 284 619 Resultat til fordeling ble vesentlig 
høyere enn budsjettert 

Overførsel til ildsjelfond 293 142 241 Ildsjelfondet ble fylt opp til max ramme 

Bruk av egenkapital 0 800 0 Det ble ikke brukt av egenkapitalen 

Driftsresultat 385 -658 378 Resultat etter overføring til ildsjelfond 

Finansinntekter  85 113  

Finansutgifter  20 24  

Sum finansposter 36 65 89  

Årsresultat 421 -593 467  

 
 

Balanse vil foreligge til årsmøtet 
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Kommentarer til regnskap og balanse 2019 
 

Inntekter, Utgifter og resultat: 
Både inntekter og utgifter ble høyere enn budsjett. Resultatet ble vesentlig høyere enn budsjett. 
Ildsjelfondet er fylt opp til maks rammen. 

 
Balanse 
Finansielle anleggsmidler: DND Østlandet har aksjer i DND Servicekontoret og i Datakortet AS. 
Verdien av disse er bokført som pålydende. 

 
Omløpsmidler: Det er risiko forbundet med kundefordringer. DND Østlandets kapital er i all hovedsak 
plassert på særinnskudd og i fond med minimal risikoprofil. 

 
Kortsiktig gjeld omfatter i hovedsak mottatte, ikke forfalte regninger. 

 

Avsetninger omfatter i all hovedsak ildsjelfondet, avsetning til nye prosjekter og avsatt påløpte 
kostnader. 

 
 

Revisors beretning 
. 
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VALG AV STYRE- OG VARAMEDLEMMER FOR 2020 

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN 

Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder og 9 styremedlemmer og 2 
varamedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen, varamedlemmer for ett år 
om gangen. Lederen velges ved særskilt valg for ett år om gangen. 

 
Leder: 

 
• Roger Schäffer, IT-direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt (Gjenvalg) 

 
Styremedlemmer ikke på valg: 

• Aida Omerovic, forsker, SINTEF IKT 
• Lars Kalfoss, IKT-direktør, Statens vegvesen Vegdirektoratet 
• Agnes Beathe Steen Fosse, NOKS Norsk Kompetansesenter 
• Asgeir Myhre, Rådgiver, Teleplan Holding 

 
Styremedlemmer som velges for to år: 

• Francis Ernest D’Silva, director, CGI Norge (Gjenvalg) 
• Cato Musæus, Managing Partner, Cato Musæus Consult AS (Gjenvalg) 
• Ingar Dahl, driftsleder, daglig leder, Difa (Gjenvalg) 
• Victoria Elkina, Elkina Consulting (ny) 
• Christian Fredrik Tollefsen, systemingeniør, Cisco (ny) 

 
Varamedlemmer som velges for ett år: 

• Mohammed Awais Aziz, CYBR (ny) 
• Arne Løvold, Knowit (ny) 

 
 

VALG AV REVISOR OG VALGKOMITE 

Revisor: 
DND Sør-Øst velger å benytte samme revisor som velges av Landsmøtet i Den norske dataforening etter 
innstilling fra Hovedstyret jfr. (normal) Vedtektene for distriktsforeningene, pkt 2 tredje ledd, og 
Vedtekter for DND pkt 3.2.11. 

 
 

Valgkomité: 
Det er tradisjon at valgkomitéen til Dataforeningens styre Sør-Øst består av tidligere ledere av 
foreningen, og på denne bakgrunn foreslår styret at valgkomitéen får følgende sammensetning: 

 
• Geir Horn (leder) 
• Vibeke Mjaaland 
• Alfhild Stokke 
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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 pr. 31/12, får DND Sør-Øst totalt 9/20 stemmer. 9 
delegater. 

 
 

Delegater 

1 Cato Musæus, Styret Sør-Øst 
2 Francis d'Silva, Styret Sør-Øst 
3 Lars Kalfoss, Styret Sør-Øst 
4 Agnes Beathe Steen Fosse 
5 Asgeir Myhre, Styret Sør-Øst 
6 Victoria Elkina, Styret Sør-Øst 
7 Christian Fredrik Tollefsen, Styret Sør-Øst 
8 Mohammed Awais Aziz, Styret Sør-Øst 
9 Ingar Dahl, styret Sør-Øst 
  

Foreslåtte reserver er forespurt, men alle har ikke bekreftet 

1 Kristian Andreas Mayer, FG 3PS 
2 Fiona Østensvig, FG Softwaretesing 

3 Renate Thoreid, FG Informasjonssikkerht 
4 Jon Tysdahl, FG E-helse 
5 Shiraz A. Bhaiji. FG Løsnng- og integrasjonsarkitektur 
6 Frances K. D'Silva, FG BI og Analytics 
7 Øyvind Ransedokken, FG Cloud 
8 Rolf Tamber, FG Servicemanagement 
9 Frank Grjotheim, FG Forretningssystemer 
10 Frank Vevle, FG AI 
11 Aida Omerovic, styret Sør-Øst 

 
 

Det foreslås at styret gis mandat til å utpeke delegater ved forfall eller andre særlige hendelser, slik at 
distriktsforeningen til enhver tid oppfyller sin stemmerett på ordinære og evt ekstraordinære 
Landsmøter. 
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AKTIVITETSMÅL OG RAMMEBUDSJETT FOR 2020 

Rammebudsjettet er basert på planer fra faggrupper og ildsjeler samt mål og erfaringstall. 
 
 

Styret i DND Sør-Øst vil i 2020 vekt på følgende: 
 

• Flere landsdekkende digitale aktiviteter 
• Innovasjon og nyskaping 
• Verdinettverk – naturlig møteplass for medlemmer og målgruppen. 
• Medlemsvekst 

 
Rammebudsjett 2020 

 
 
Inntekter 

Reslutat 
2018 

Resultat 
2019 

Budsjett 
2020 

 
Kommentarer til regnskap 2010 

Aktivitetsinntekter 11320 13214 13 950 Tilsvarende omsetning som 2019 

Tilskuddsmidler 752 697 700 Tilsvarende omsetning som 2019 

Andre inntekter 0 0   

Sum inntekter 12072 13911 14 650  

Utgifter     

Aktivitetsutgifter 8696 10394 10 525 Tilsvarende kostnader som 2019 

Utg.Medl.møter, meetups etc etc 281 174 200 Tilsvarende kostnader som 2019 

Markedsføring/salg/ verving 619 27 750 Økt satsning på 
markedsføring/verving 

Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla 
ihht årsplaner fra FG) 640 716 775 Tilsvarende kostnader som 2019 

Driftsutgifter 1158 1981 2 500 Planalgt økning av driftsutgifrer 

Andre utgifter     

Sum utgifter 11394 13 292 14 750  

Resultat før fordeling 678 619 -100 
 

Overførsel til ildsjelfond 293 241 300  

Bruk av egenkapital 0 0 0  

Driftsresultat 385 378 -400 Resultat etter overføring til 
ildsjelfond 

Bruk av egenkapital   800  

Finansinntekter  113 60  

Finansutgifter  24 15  

Sum finansposter 36 89 45  

Årsresultat 421 467 445  
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Innkalling til Årsmøte 
 
Det innkalles herved til årsmøte i Den norske dataforening, distrikt Vest (25. februar kl 17-19) hos  
 
Sted:  

• Bergen:  

• Ålesund: TBA 

• Stavanger: Tangofy sine lokaler, Vassbotnen 15a, 4313 Sandnes kl 17-19 

• Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTFlNWFmODYtYWJjYS00OGQxLTk5MWUtYjRlNTE0MGY3Zjgz%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%2212f1bdca-9eec-45f6-a63e-2061b957e8ee%22%2c%22Oid%22%3a%22361cd66b-e691-
4dc5-bfe2-43f79a3250bd%22%7d> 

 
 
Dagsorden og saksliste 
 

1. Valg av møteleder, referent og 1 person til å signere protokollen sammen med møteleder. 
2. Styrets beretning 2019, vedlagt i eget dokument 
3. Regnskap og disponering av resultat, vedlagt i eget dokument 
4. Revisors beretning 2019 vedlagt i eget dokument 
5. Mål, planer og budsjett for 2020  
6. Valg av styre  

Informasjon om lokalt valgreglement, vedlagt i eget dokument 
7. Valg av revisor.   
8. Valg av valgkomite for distriktsforeningens styre 

9. Valg av delegater og reserver til DNDs landsmøte i april 2020 
 
 
 

Med hilsen 
Den norske dataforening, distrikt Vest 
 
 
Ingeborg Endresen 
Styreleder (sign) 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFlNWFmODYtYWJjYS00OGQxLTk5MWUtYjRlNTE0MGY3Zjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212f1bdca-9eec-45f6-a63e-2061b957e8ee%22%2c%22Oid%22%3a%22361cd66b-e691-4dc5-bfe2-43f79a3250bd%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFlNWFmODYtYWJjYS00OGQxLTk5MWUtYjRlNTE0MGY3Zjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212f1bdca-9eec-45f6-a63e-2061b957e8ee%22%2c%22Oid%22%3a%22361cd66b-e691-4dc5-bfe2-43f79a3250bd%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFlNWFmODYtYWJjYS00OGQxLTk5MWUtYjRlNTE0MGY3Zjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212f1bdca-9eec-45f6-a63e-2061b957e8ee%22%2c%22Oid%22%3a%22361cd66b-e691-4dc5-bfe2-43f79a3250bd%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFlNWFmODYtYWJjYS00OGQxLTk5MWUtYjRlNTE0MGY3Zjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212f1bdca-9eec-45f6-a63e-2061b957e8ee%22%2c%22Oid%22%3a%22361cd66b-e691-4dc5-bfe2-43f79a3250bd%22%7d
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Den norske dataforening, Distrikt Vest 
Styrets beretning for 2019 
 
 
 
 
 

1. Styret 2019 

2. Styrets arbeid og virksomhet 

3. Økonomi 

4. Faggruppene 
Aktiviteter, kurs og konferanser 
 

5. Oppsummering 
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1. Styret år 2019 
Styret for DND Vest 2018 har bestått av  
Ingeborg Endresen Styreleder 
Bjørn Aase Dimmen Styremedlem 
Monica Juliebø Styremedlem 
Tanja Milicevic Styremedlem 
Vikram Rai Styremedlem 
Nina Bauer Styremedlem 
Bernt Louis Søvik Varamedlem 
Phat Duong Varamedlem 
Knut Øyvind Mikelsen Varamedlem 

 
Valgkomite  
Bjørn Alsterberg Bergen 
Tor Vigesdal Stavanger 
Knut Raeng Stavanger 
Øystein Meyer Ålesund 

 
Kontaktperson/KAM Dataforeningens Servicekontor:  Elisabeth Kras 
Revisor:       Hanne C. Strømberg, Christiania Revision  
 
I tillegg har de tre lokalavdelingene hatt egne styrer. 

2. Styrets arbeid og virksomhet 2019  
Styret i DND Vest har i 2019 sammen hatt en lavere aktivitet sammen enn året før. Det har vært behov for å prioritere innsats fra 
regionen inn i hovedstyrets arbeid for reposisjonering og strategi.  
  
De lokale avdelingene har hatt god fart og god aktivitet til tross for lite aktivitet sentralt i DND Vest. 

3. Økonomi 
DnD Servicekontoret AS har med virkning fra 1 mars 2019 outsourcet regnskap – og økonomifunksjonen til Azets AS. 
Dette er gjort i tråd med den effektiviserings – og restruktureringsprosessen som har pågått gjennom hele 2019. Under fjoråret har 
organisasjonen endret seg til færre ansatte, lokalene er flyttet fra Møllergata til Spaces, og det er foretatt flere 
kostnadsbesparende og effektiviserende tiltak. 
  
I forbindelse med denne omorganiseringen og endrede rutiner for Servicekontoret, har det oppstått enkelte utfordringer med 
avstemming av regnskap og andre forhold mellom Distriktsforeninger, Servicekontoret og Hovedstyret. 
  
Konsekvensen av disse endringene er at regnskapet er forsinket og at revisor har ikke fikk gått igjennom og godkjent regnskapet 
med beretning til årsmøtet. 
  
Styret legger derfor frem foreløpig regnskap og ber om fullmakt fra årsmøtet til at styreleder og et styremedlem (navn) får til 
fullmakt til å godkjenne regnskapet når det foreligger. Det foreløpige regnskapet viser et overskudd på i overkant av 100.000 kr.  
  
Forslag til vedtak: 
«Med bakgrunn i den redegjørelse som er gitt, gir Årsmøtet gir styrets leder (navn) og styremedlem (navn) fullmakt til å godkjenne 
regnskap og revisors beretning når dette foreligger som forventet ca uke 10». 

4. Lokalavdelingene og faggruppene 
 

Lokalavdeling Bergen:  
Lokalavdeling Bergen består av lokalstyre og 5 faggrupper (IT Sikkerhet, BI, Jenter i IT, eHelse og Testfaggruppen).   
  
IT-sikkerhet gruppen i tillegg til nettverksmøter arrangerer Sikkerhetssymposiet i oktober under den nasjonale sikkerhetsmåneden. 
Sikkerhetssymposiet er det største arrangementet lokalavdelingen arrangerer og mest kjente i fagmiljøet. Ildsjeler som jobber med 
arrangementet, er motivert til å fortsette med planlegging for Sikkerhetssymposiet 2020 og vi i lokalstyre/distriktet trenger å 
fokusere på hvordan skal vi bistå med samarbeid med andre faggrupper og markedsføring for Sikkerhetssymposiet 2020.   
  
BI faggruppen hadde et vellykket år og de fortsetter i 2020 med planlagt et nettverksmøte per måned.  
eHelse gruppen holdt to nettverksmøter i løpet av 2019 men med veldig lite oppmøte. Grunnen til det lokalstyre ser i synlighet av 
DnD i Bergen, vi opplever at arrangement-konkurransen i Bergen er hard og at lokalstyre/distrikt må jobbe med dette i 2020. 
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Test faggruppen er lite aktiv og vi inngikk i samarbeid med MoT (ministry of testing) bevegelsen for å skape aktivitet. Det ble 
arrangert et arrangement i høst med veldig bra oppmøte (ca.80) og lokalstyre og faggruppen skal fortsette å samarbeide på flere 
arrangementer med MoT.  
  
Faggruppen for Jenter i IT hadde dessverre ingen arrangement i løpet av 2019, men har planer om å markere international Girls in 
ICT dag sammen med andre foreninger.  
  
Lokalstyre arrangerte foredrag om intelligente teams med Anne Rød. Fokus for lokalstyre i 2020 blir på markedsføring og hvordan 
kan vi hjelpe faggruppene å bli mer synlig. 
 

 
Lokalavdeling Rogaland:  
DND Vest Rogaland er bestående av et styre og 3 faggrupper. Faggruppen Prosessledelse og kontinuerlig forbedring gjennomførte 
1 nettverksmøte omhandlende Digital Transformasjon, mens Agile Outbreak gruppen inviterte Anne Rød som snakket om 
Intelligente team. Faggruppen Informasjonssikkerhet har slitt med å ha nok styremedlemmer, så fikk ikke gjennomført noe aktivitet i 
fjor.  
  
DND Vest Rogaland opplever en utfordring rundt å få til nok aktivitet i faggruppene generelt sett, så styret jobber med å få til mer 
samarbeid med ulike aktører for å promotere foreningen. I fjor deltok DND Vest Rogaland som medarrangør i TEDx Stavanger, der vi 
sto på stand i pausene. Tema for konferansen var "Tomorrows's challenges today', noe som passet godt inn i Dataforeningen 
tankesett.  
  
Et av styremedlemmene stilte også som meddommer hos First Lego League, et arrangement som henvender seg til ungdom med 
hensikt i å bygge entusiasme for STEM fagene. Riktig utdanning må på plass, dersom en skal forme morgendagens IT løsninger.  
  
I fjor ble det også påstartet et samarbeid med E-sport klubben Einherjar, som skal fasilitere et E-sport event i mai 2020. DND Vest 
Rogaland har som mål å bli sponsor til dette arrangementet.  
  
Ellers har det blitt gjennomført 4 styremøter i 2019. 

 
 

Lokalavdeling Nordvestlandet:  
Lokalavdeling NordVest har hatt nok et suksessfullt år i 2019. Målrettet og strukturert arbeid med arrangementer har resultert i 3 
nettverksmøter, 1 2-dagers workshop og 1 ildsjelsamling kun for medlemmer. Lokalavdelingen deltok på jobbmessen "Sjekk inn" på 
Norsk Maritimt Kompetansesenter i romjulen 2019, med målsetning om å øke synlighet og verve medlemmer. Faggruppen AI and 
Robotics har aktivitet i styret, men ingen medlemsmøter i 2019, planlegger for 2020. Vi opplever økt interesse for foreningen og får 
gode tilbakemeldinger. Styret i lokalavdeling og faggruppe er motivert for å holde aktivitetsnivået oppe også i 2020. 

5. Oppsummering 
2019 har vært et år med mye arbeid inn i hovedstyret, og med gode lokale initiativ for aktivitet.  Alle styremøter har vært avholdt 
ved bruk av video/ telefon. Det er behov for flere fysiske møter i styret. Året skulle være et investeringsår, med kalkulert 
underskudd, men noen av de planlagte investeringene er ikke gjennomført (blant annet innkjøp av streamingutstyr). Det satses på 
økt aktivitet i 2020.  
  
Styret arbeider godt sammen, og har en god sammensetning. De prosessene som er satt i gang i hovedstyret forventes å ha en 
kraftig positiv effekt på regionen som helhet. 

 
 

På vegne av styret i DND Vest vil vi takke våre ildsjeler for innsatsen gjennom deltagelse i ulike verv knyttet til faggrupper og 
aktiviteter, og vi ser frem til et aktivt og spennende 2020.   
 
 
Bergen,  25/2-2019 
 
Den norske dataforening Distrikt Vest 
 
 
Ingeborg Endresen (sign.) 
Styreleder  



Sak 7.2 – Distriktsforeningenes beretninger – DND Vest  

  Side 5 av 11 

Sak 3 Regnskap DND Vest 2019  
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Balanse 
 
Kommer når revisors beretning er ferdigstilt 
 
 
 
Noter 
Evt 
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Sak 4 Revisors beretning 2019 
 
 
Se punkt 3 
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Sak 5 Mål, planer og budsjett 2020 
Se budsjett for Nordvest og Rogaland i egne vedlegg 
Det foreligger foreløpig ikke noe budsjett for lokalavdeling Hordaland og for Vest som helhet.  
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Sak 6 Valg til styre i Den norske dataforening, distrikt Vest  

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTET 25. februar  
Valgkomiteen ble oppnevnt på årsmøtet 2019 i Distriktsforeningene og har bestått av 
Fra Hordaland: Bjørn Alsterberg 
Fra Rogaland: Tor Vigesdal og Knut Raeng 
Fra Nordvest: Øystein Meyer  
 
Følgende modell er lagt til grunn: 1 styreleder, Inntil 6 styremedlemmer og 3 vararepresentanter der 2 styremedlemmer og 1 
vararepresentant kommer fra hver av lokalforeningene og styreleder velges separat.  
 

 
 
Valgkomiteens innstilling til styret for DND Vest: 
 
Kandidater:  
Leder i 1 år 

• Ingeborg Endresen 
 
Fra Nordvest 
Styremedlemmer 

• Bernt Louis Søvik, bernt.sovik@gmail.com, mob 90041997  
• Leon Eriksen leon@intrahouse.no, mob 41385099 
• Andre Eidskrem (vara) andre@intrahouse.no, mob 90111870 

 
Fra Hordaland 

• Ingeborg Endresen, ingeborg.endresen@gmail.com, mob 92660990 
• Tanja Milicevic, Stacc Insight, milicevic.tanja@gmail.com mob. 407 21 528 (leder lokalavdeling) 
• Phat Duong, Bergen Byarkiv, phat.duong@bergen.kommune.no mob. 982 85 046 (vara) 

 
Fra Rogaland 

• Jannike Birkeland, jannike.birkeland@capgemini.com, mob 93878889 

• Knut Øyvind Mikelsen, knut-oyvind.mikelsen@capgemini.com, mob: 90947636 (vara) 

 
Alle kandidater er medlemmer og har sagt seg villig til å påta seg vervet. 

VALG I LOKALAVDELINGENE 

 
INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN LOKALFORENING BERGEN-HORDALAND  
 
Leder av lokalavdelingen: Tanja Milicevic 

 

Navn Selskap Epost Mobilnr Verv Periode 
Tanja 
Milicevic 

DelfiData milicevic.tanja@gmail.com 40721528 Leder lokallag/ 
styremedlem DND Vest 

1 år 

Phat Duong Bergen 
byarkiv 

phat.duong@bergen.kommune.no      98285046 Medlem 
lokallag/styremedlem 
DND Vest 

1 år 

Styret
Distriktsforening Vest

Lokalforening
Rogaland

Lokalforening
Hordaland

Lokalforening
Nordvest

mailto:bernt.sovik@gmail.com
mailto:leon@intrahouse.no
mailto:andre@intrahouse.no
mailto:ingeborg.endresen@gmail.com
mailto:milicevic.tanja@gmail.com
mailto:phat.duong@bergen.kommune.no
mailto:jannike.birkeland@capgemini.com
mailto:knut-oyvind.mikelsen@capgemini.com
mailto:milicevic.tanja@gmail.com
mailto:phat.duong@bergen.kommune.no
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Ayesha Bose  Student ayeshabose@hotmail.com 48406005 Medlem lokallag 1 år 
Aasmund 
Endresen 

Sport Norge 
  

Medlem lokallag 2 år 

Laila Helen 
Eriksen 

Hetta 
Offshore  

 Laila@hettaoffshore.no 99550740 Medlem lokallag 2 år 

Bjørn 
Alsterberg 

BCC 
Holding Bjorn@alsterberg.com 91334865 

Medlem lokallag 2 år 

      
 
 

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN LOKALFORENING ROGALAND  

Leder av lokalavdelingen: Nina Bauer 
  

Navn  Selskap  Mobil  Epost  Verv Periode  
Nina Bauer AVEVA 90166671 nina_bauer@hotmail.com Leder lokallag 

 
1 år 

Knut 
Øyvind 
Mikelsen 

Capgemini 
Norge 

90947636 knut-
oyvind.mikelsen@capgemini.no 

Medlem lokallag, Vara 
DND Vest 

1 år 

Zdzislaw 
Chobot 

HCL 
Technologies 

40324567 Jideck.chobot@gmail.com Medlem lokalllag 2 år 

Jannike 
Birkeland 

CapGemini 93878889 Jannike.birkeland@capgemini.com Medlem 
lokallag/styremedlem 
DND Vest 

1 år 

      

 
 

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN LOKALFORENING NORD-VESTLANDET 

Leder av lokalavdelingen: Bernt Louis Søvik 
 
Navn Selskap Mobil Epost Verv Periode 

Bernt Louis Berge 
Søvik  90041997 bernt.sovik@gmail.com  

Leder 
lokallag/Styremedl 
DND Vest 

1 år 

Andre Eidskrem IntraHouse   901 11 870 andre@intrahouse.no  Medlem lokallag 2 år 

Lars Ole Hurlen 
 

  larsole12@gmail.com Medlem lokallag 2 år 

Øystein Meyer Driw  951 58 053 oystein_meyer@hotmail.com 
Medlem lokallag 
 2 år 

Leon Eriksen Intrahouse 413 85 099 leon@intrahouse.com 

Medlem lokallag 
/styremedlem DND 
Vest 
 

1 år 

Bjørn Aase Dimmen OSC 93050037 Bjorn@osc.no 
Medlem lokallag 
 2 år 

 
 
  

mailto:ayeshabose@hotmail.com
mailto:larsole12@gmail.com
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Sak 8 Valg av revisor 
 
  
Vedtak fra i fjor: 
DND Vest velger å benytte samme revisor som velges av Landsmøtet i Den norske dataforening etter innstilling fra Hovedstyret jfr. 
(normal) Vedtektene for distriktsforeningene, pkt 2 tredje ledd, og Vedtekter for DND pkt 3.2.11. Styret gis mandat til å utpeke ny 
revisor. 

Sak 9 Valg av valgkomite for DND Vest  
 
Styret i DND Vest gis fullmakt til å etablere en ny valgkomite for DND Vest. Valgkomiteen skal være engasjert og ha takket ja til 
vervet senest innen 30. Juni 2020 

Sak 10 Valg av delegater og reserver til DNDs landsmøte i april 2020  
 

Delegater Reserver 
  
  
  
  
  
  

 
Dersom det av særskilte hensyn, (for eksempel ved ekstraordinært forfall) viser seg at distriktsforeningen ikke kan stille med 
tilstrekkelig antall, av årsmøtet valgte delegater eller reserver, gis styret myndighet til å utpeke delegater slik at distriktsforeningen 
til enhver tid oppfyller sin stemmerett på ordinære og evt. ekstraordinære landsmøte i landsmøteperioden 
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ÅRSMØTE I DND MIDT-NORD 
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: 

• Svein Are Martinsen - Tromsø 
• Kristin Skjørseter - Bodø (Fratrådt fra 03.02.2020) 
• Save Asmervik - Trondheim 
• Terje Storvik - Trondheim 
• Synnøve Thoresen - Trondheim 
• 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. 

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 
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Orientering om Den Norske Dataforenings 
Servicekontor AS  
2019 har vært et utfordrende omstillingsår for selskapet. Avvikling av flere arbeidsforhold, flytting til nye lokaler, full 
drift av Choo (medlemssystem) og overføring av regnskapstjenester til Azets har vært krevende prosesser, spesielt for 
selskapets medarbeidere. 

På en ekstraordinær generalforsamling 16. november vedtok aksjonærene at styremedlemmene i Den norske 
dataforening gikk inn som nytt styre. Kort tid etter ble avtalen med selskapets interimleder, Thor Bendik Weider, 
avsluttet. Det nye styret inngikk avtale med Eirik Thun for å ferdigstille arbeidet med omstillingen av selskapet. På 
slutten av dette arbeidet har Marianne Hofseth-Olsen blitt rekruttert som ny administrativ leder i Servicekontoret med 
oppstart 01.06.2020. 

Styret 01.01.2019 – 16.11.2019 bestod av: 

• Styrets leder: Trygve Solem 
• Styrets medlemmer: Cato Musæus, Eirik Thun, Alfhild Stokke, Tove Kjærås (ansattes representant) 

• Alfhild Stokke trakk seg fra styret 01.03.2019 og ble ikke erstattet 

Tove Kjærås var medlem av styret tom. 30.04.2019 da hun sluttet i jobben. Hun ble erstattet av Bente Gregersen fom. 
01.05.2019.  

Styret fom. 16.11.2019 består av: 
• Styrets leder: Terje Wold 
• Styrets medlemmer: Eirik Thun, Roger Schäffer, Ingeborg Endresen, Vibeke Mjaaland og Gisle Fauskanger 

Virksomhetens mål 
Selskapet har lagt stor vekt på å ta et medansvar for måloppnåelse i henhold til foreningens samlede mål. I tillegg 
har selskapet hatt særskilte mål for virksomheten relatert til infrastruktur, arbeidsprosesser og arbeidsmiljø. 

Økonomi 
2019 var et år preget av restrukturering. Vi flyttet fra Møllergata til Spaces og reorganiserte hele virksomheten. Ved 
inngangen til 2020 er kostnadsbildet redusert med tilnærmet 3 MNOK, og overgangen til skybasert økonomitjeneste 
begynner nå å ta form. Det ble iverksatt ekstraordinære tiltak på slutten av 2019 for å sikre at regnskapene ga et riktig 
bilde, noe som også medførte ytterligere kostnader. Nedenfor en oppstilling over resultater for 2019.  

 
Som en følge av Covid-19 opplever Servicekontoret i stor grad et bortfall av inntekter. Det iverksettes mange tiltak for å 
redusere kostnadene. Med bakgrunn i underskuddet for 2019 kommer ikke Servicekontoret inn under regjeringens 
støtteordninger. 

Infrastruktur 
I begynnelsen av 2019 gikk man i full drift med Choo, et nytt skybasert kurs- og medlemssystem og selskapets 
økonomitjenester ble overført til Azets. Dette erstattet foreningens on-site Visma CRM-løsning og regnskapssystemet 
Visma Global. 

Organisasjon 
2019 har – som nevnt tidligere - vært preget av omstilling. Som en konsekvens av dette har man redusert antall 
ansatte fra 11,8 til 7,5 årsverk (8 medarbeidere). 

I parallell med disse aktivitetene har det vært jobbet med å rekruttere ny daglig leder i Servicekontoret. Denne 
prosessen er sluttført, og fra 1. juni 2020 starter Marianne Hofseth-Olsen i denne stillingen. Hun har kommer fra en 
stilling ved Kemnerkontoret i Oslo, er utdannet revisor, og har i tillegg jobbet med ulike spennende merkantile 
oppgaver. 
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Som en følge av Covid-19, er samtlige ansatte i Servicekontoret permittert, og av disse er fire permittert ned til 50% 
stilling.  Dette er gjort for å sikre at vi kan sluttføre de oppgaver som er avtalt, som årsavslutninger og innsending av 
offisielle papirer, landsmøtet som avholdes digitalt, samt diskusjoner med distriktsforeningene om hvilke mulighetsrom 
som ligger foran oss. Videre er all medlemskontingent utfakturert, og purringer av utestående fordringer iverksatt. 

Sluttord 
Et krevende år er lagt bak oss, og vi nærmer oss sakte men sikkert bedre digitale løsninger. Jeg er imidlertid – 
dessverre – av den oppfatning av at tiden vi er inne i vil prege oss en god stund fremover.  

Jeg vil takke medarbeiderne i Servicekontoret for den innsatsen som er lagt ned gjennom en meget krevende periode, 
og kan bare håpe på at vi vil fremstå som den foretrukne partner for våre kunder og samarbeidspartnere fremover i tid. 
Vi skal uansett gjøre vårt beste for å yte den service vår kunder fortjener. 

Ønsker dere alle sammen et godt landsmøte! 

Med hilsen 

Eirik Thun 
CEO 



Sak 9 – Mål, planer og strategi 
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Mål, planer og strategi 
 
Konsekvensene av koronasituasjonen siden mars i år har vært betydelig for hele foreningen. Vår viktigste oppgave 
fremover er derfor å samle oss om en felles fremtid når strategiprosessen skal ferdigstilles i løpet av året.  

 

Forslag til hovedaktiviteter 2020: 

Hovedstyrets mål og planer kan ikke ferdigstilles før de økonomiske prognosene for foreningsåret er utarbeidet. 
Styreleder presenterer derfor mål og planer 2020 på landsmøtet. 

 

Strategi: 

Alle innspill og tilbakemeldinger fra de digitale styre- og medlemsmøtene i mai er ikke mottatt ved frist for publisering 
av landsmøtedokumentene. Styreleder presenterer derfor en bearbeidet strategi med prioriter 

Styrets leder presenterer derfor mål, oppdaterte fokusområder samt forslag til aktivitetsmål på landsmøtet. 

 

Styrets innstilling: 

Landsmøtet tilslutter seg mål, fokusområder og aktivitetsmål, samt plan for ferdigstillelse av ny strategi.  



Sak 10 - Rammebudsjett 

 

Rammebudsjett 2020 
Rammebudsjettet ble utarbeidet før koronasituasjonen inntraff i Norge i mars i år. Det presenteres likevel nedenfor 
etterfulgt av en oppdatert økonomisk prognose som legges frem på landsmøtet.  

 
I rammebudsjettet for 2020 har hovedstyret lagt vekt på følgende: 
• Økt synlighet  

• Økt antall nasjonale aktivitet i samarbeid mellom distriktsforeningene 

• Videreføre effektivisering av driften av hovedstyret 
 
Hovedstyret har som målsetning å få et driftsresultat i tilnærmet balanse uten å påføre foreningen høy risiko. 
Budsjettet er også avstemt ift. DND Servicekontorets budsjett om uttak av varer og tjenester. 
 
Økonomisk prognose: 
Koronasituasjonen har gitt konsekvenser for foreningens inntekter, og rammebudsjettet er derfor ikke realistisk lenger 
da det ble utformet før mars. På landsmøtet vil derfor styreleder presentere en oppdatert prognose for foreningsåret 
2020. 
 
Styrets innstilling: 
Informasjon om rammebudsjett og økonomisk prognose for 2020 tas til orientering. 
 



Sak 11 - Valg av styre 

 

Valg av Den norske dataforenings hovedstyre 
Dataforeningens valgkomité har bestått av: 
• Morten Thorkildsen, tidligere leder av Sentralstyret 

• Cathrine Klouman, tidligere leder av Sentralstyret – Trukket seg 

• Ola Furu, tidligere nestleder i Sentralstyret – Trukket seg 
 

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

• Terje Storvik, DND Midt-Nord 

• Cato Musæus, DND Sør-Øst 

• Bernt Louis Berge Søvik, DND Vest 

Valgkomiteens oppgave er: 
• Å innstille til valg av hovedstyre ihht vedtekter og valgreglement, vedtatt i november 2015 

• Å innstille til valg av valgkomite ihht vedtekter og valgreglement, vedtatt i november 2015 

• Å innstille til valg av ordfører/varaordfører for neste landsmøteperiode. 

Hovedstyret er sammensatt etter følgende prinsipper: 
• Styreleder. Styreleder kan ikke ha styreverv i en distriktsforening. Velges for inntil to år ad gangen. 

• I tillegg til leder velges ett til to styremedlemmer i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen 
skal nå sine mål og ha en forsvarlig forretningsmessig drift. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i en 
distriktsforening. Velges for to år ad gangen. 

• Tre styremedlemmer inngår i hovedstyret i kraft av å være leder for en distriktsforening. Disse utpekes årlig 
gjennom årsmøtene i distriktsforeningene. 

Kort om prosessen  
Valgkomiteens oppgave har vært enkel når det gjelder sammensetning av hovedstyret ettersom styremedlemmer på 
valg tar gjenvalg.  
 

Lederne for de 3 distriktsforeningene vil inngå i hovedstyret ihht vedtektene. Disse er valgt på distriktsforeningenes 
årsmøter. 

Styrets sammensetning vil fra og med landsmøtet i 2020 være: 
Terje Wold Styreleder På gjenvalg. Velges for 2 år  
Vibeke Mjaaland Nestleder På gjenvalg. Velges for 2 år  
Gisle Fauskanger Styremedlem Valgt for 2 år i 2019.  
Roger Schäffer Styremedlem –Leder DND Sør-Øst Utpekes for 1 år 
Eirik Thun Styremedlem – Medlem DND Midt-Nord Utpekes for 1 år 
Ingeborg Endresen Styremedlem – Leder DND Vest Utpekes for 1 år 

 

      
Terje Wold 
På gjenvalg 

Vibeke Mjaaland 
På gjenvalg 

Gisle Fauskanger 
1 år gjenstår 

Roger Schäffer 
Leder DND SØ 

Eirik Thun 
Medlem DND MN 

Ingeborg Endresen 
Leder DND V 
 

 



Sak 12 - Valg av valgkomite og ordfører/varaordfører 

 

Valg valgkomite, ordfører/varaordfører  
 

Valg av valgkomite 
Valgkomiteen skal bestå av minst 6 personer. 1 person utpekes av og fra styret i hver distriktsforening. I tillegg velger 
landsmøtet minst 3 medlemmer av valgkomiteen uten styreverv i en distriktsforening. Deltakelse i valgkomiteen er 
personlig. 

Valgkomiteens oppgave har vært å fremsette forslag til de 3 medlemmene i valgkomiteen som velges av landsmøtet: 

Valgkomiteens innstilling: 
• Morten Thorkildsen, tidligere leder av sentralstyret (nå hovedstyret) 

• Tone Molyneux, faggruppen Software Testing i DND Sør-Øst 

• Truls Berg, tidligere leder av hovedstyret 

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

• Terje Storvik, DND Midt-Nord 

• Cato Musæus, DND Sør-Øst 

• Bernt Louis Berge Søvik, DND Vest 
 

     

 

Morten 

Thorkildsen 
Styreleder 
Sentralstyret 
2011 - 2013 

Tone Molyneux 
Styremedlem i 
faggruppen Software 
Testing DND SØ 

Truls Berg 
Styreleder  
Hovedstyret 
2002 - 2004 

Terje Storvik  
DND Midt-Nord 

Cato Musæus  
DND Sør-Øst 

Bernt Louis Berge 
Søvik 
DND Vest 

 

Valg av ordfører/varaordfører for neste landsmøteperiode 

Valgkomiteens innstilling: 
• Ordfører:  Alfhild Stokke, DND Sør-Øst 

• Varaordfører: Synnøve Thoresen, DND Midt-Nord  
 
 

  
Alfhild Stokke  
DND Sør-Øst 

Synnøve 
Thoresen 
DND Midt-Nord 



Sak 13 – Valg av revisor 
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Valg av revisor 
På landsmøte 2019 ble følgende vedtatt: «Landsmøtet delegerer til hovedstyret å velge ny revisor for 
foreningsåret 2019, etter forutgående evaluering og valg av revisor basert på innkomne tilbud.»  

Hovedstyret valgte grunnet en krevende omlegging til eksternt regnskapsbyrå å ha kontinuitet på revisjonssiden. 
Av den grunn beholdt hovedstyret Hanne Strømberg som revisor for foreningsåret 2019.  

Et samlet styre ser det heller ikke hensiktsmessig å bytte revisor for 2020, og ønsker å videreføre Hanne 
Strømbergs engasjement for foreningsåret 2020. Dagens revisor har en oversikt over foreningen som det vil ta en 
ny revisor for lang tid å opparbeide. 

Styrets innstilling: 

Avtalen med revisor Hanne Strømberg fra Christiania Revision DA forlenges for foreningsåret 2020. 



Sak 14 - Endring i hovedvedtektene for Den norske dataforening 

 

Endringer i hovedvedtektene for Den norske 
dataforening 
Det foreslås følgende endringer i hovedvedtektene for Den norske dataforening: 

§ Nåværende ordlyd Ny ordlyd Begrunnelse 
8 Selskapet er organisert som et 

aksjeselskap 100 % eiet av 
foreningen. Selskapet leverer 
tjenester til Den norske 
dataforening og distrikts-
foreningene etter behov.» 

Punktet slettes. Det er behov for å skape en mer 
effektiv, enhetlig og beslutnings-
dyktig servicefunksjon, og derfor 
ønskes selskapets virksomhet 
overført til hovedstyret med 
påfølgende avvikling av selskapet.  

9 KONTINGENT  
Kontingenten fastsettes av 
hovedstyret for ett år av 
gangen. 

Punktet endrer nummerering til 8. 
Ingen endring i ordlyd. 

Som en konsekvens av at det 
nåværende punkt 8 slettes 

10  EKSKLUSJON  
Landsmøtet kan ekskludere 
medlemmer dersom særskilte 
forhold tilsier dette. 

Punktet endrer nummerering til 9. 
Ingen endring i ordlyd. 

Som en konsekvens av at det 
nåværende punkt 8 slettes 

11 VEDTEKTSENDRINGER 
Foreningens vedtekter kan 
endres av landsmøtet med 
minst 2/3 flertall. Landsmøtet 
vedtar samtidig når endringene 
skal tre i kraft. 
Distriktsforeningenes lokale 
vedtekter skal være i samsvar 
med foreningens vedtekter 

Punktet endrer nummerering til 10. 
Ingen endring i ordlyd. 

Som en konsekvens av at det 
nåværende punkt 8 slettes 

12 OPPLØSNING  
Foreningen kan oppløses på et 
ordinært landsmøte med minst 
2/3 flertall etter at forslaget har 
vært til avstemning på det 
foregående ordinære landsmøte 
og også der oppnådde minst 2/3 
flertall. Landsmøtet vedtar 
samtidig disponering av 
foreningens midler. Midlene skal 
gå til virksomhet som ligger 
innenfor foreningens formål. 

Punktet endrer nummerering til 11. 
Ingen endring i ordlyd. 

Som en konsekvens av at det 
nåværende punkt 8 slettes 

 

Vedtektsendringen vedtas med minst 2/3 flertall, jf. vedtektenes punkt 11. 



Sak 15 - Endringer i normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger 

 

Endringer i normalvedtektene for 
Dataforeningens for distriktsforeninger 
Det er ingen forslag til endringer av normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger. 

 



Sak 16 - Endringer i distriktsforeningenes vedtekter 

 

Endringer i distriktsforeningenes vedtekter 
Det er ingen forslag til endringer i distriktsforeningenes vedtekter. 



Sak 17 – Tid og sted for landsmøte 2021 

  Side 1 av 1 

Tid og sted for landsmøtet 2021 
 
Styrets innstilling:  
Landsmøtet i 2021 avholdes i Stavanger, 23. - 24. april 2021  
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