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 gjentatt 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 initiativer 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 saksbehandling. 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 årsaker forsinket. I november overtok hovedstyret som styre i DND SK for å få kontroll over selskapet og videre utvikling. 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 digitalisering 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 hovedstyret, distriktsstyrene og ildsjeler. I fjor høst ble det gjennomført to strategihelger med mange deltagere, og arbeidet 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 landsmøtet ble utsatt til juni har hovedstyret invitert til ytterligere involvering via digitale møter. På det utsatte landsmøtet 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 aksjonærinteressene 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
Vibeke Mjaaland
Gisle Fauskanger
Ingeborg Endresen
Roger Schäffer
Eirik Thun

- Styreleder
- Nestleder
- Styremedlem
- Styremedlem (styreleder DND Vest)
- Styremedlem (styreleder DND Sør-Øst)
- 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 flyttingen 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, SLAveilederen 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.
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