Veikartet viser sammenhengen mellom hovedmål, fokusområder og aktiviteter i handlingsplan.

2021

2023-2025

2022

Engasjerte fagstyrer og andre ildsjeler viderefører et høyt aktivitetsnivå, inkludert økende antall landsdekkene aktiviteter og aktiv bruk av nettsamfunnet

Faglige aktiviteter

Q1-2021: Enkle og gode rutiner på plass. Sikrer at fagstyrene har
innsikt og forståelse for foreningens økonomi. Tett kobling mellom
fagstyrer og ildsjelfondet, og mellom fagstyrer og aktivitets-overskudd
motiverer, bidrar til gode prioriteringer og nye faglige initiativ

Feb 2021: SW2021 –
landsdekkende, digitalt,
Alle regioner er med på
arrangørsiden
Jan 2021: Fagstyrene
markedsfører egen
aktivitetsplan og setter mål
for økt antall ildsjeler

Vurdere andre
posisjoneringstiltak,
evt også inkludert
bruk av nye nasjonale
råd/utvalg

Nettsamfunn

Utnytte kapasiteten i DNDs
nasjonale råd, som i samarbeid
med andre ildsjeler, sikrer høy
faglig kvalitet og styrket
omdømmeprofil

2022: Nye inntektsstrømmer
gir mulighet for gradvis styrket
forretningsutviklingskapasitet.
Prioriterer forbedret produkttilbud for medlemmer og nære
partnere

Q1-2021: Standardisert grensesnitt
og forventningsavklaring mellom
Servicekontor og Fagstyrer/ildsjeler

H1-2021: Fullt implementert
medlemssystem med høy grad av
selvbetjening og god integrasjon mot
økonomisystem

Foreningsadministrasjon

H2-2021: Eget
posisjoneringsprosjekt
mot studenter og yngre
IT-profesjonelle

Q1-21: Pilotprosjekt med mål om
minst ett honorert faglig interessant
oppdrag for virkemiddelapparatet
eller offentlig/privat samarbeidspartner (ref «Partnerutvikling»)

Forretningsutvikling

H2-2021: Generalsekretær
med sterk kompetanse og
nettverk for posisjonering,
tydelig mandat og
rolleavklaring

H2-2021: Opparbeide en agil
kapasitet som gjør foreningen mer
synlig i tidsaktuelle saker (f.eks.
type «Fredag Morgen»)
2021: Bygge opp
kompetente talspersoner
nasjonalt og i hver region.

H1-2021: Samarbeid med media
for å øke allmen faglig kunnskap
hos beslutningstagere

Posisjonering

2022:Smidig
tilnærming: Utvidet
strategisk samarbeid
med aktører hvor vi
erfarer gjensidig
nytteforhold

2021: Dialog med sikte på å avklare
muligheter og rammer for strategisk
samarbeid med utvalgte partnere, (inkl
DigDir, Teknologi-rådet,
Forskningsrådet, Innovasjon Norge,
virksomhetsmedlemmer, m.fl, nasjonalt
og regionalt

Partnerutvikling
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Mange aktiviteter!
Alle vil bidra til oppnåelse av hovedmålene
Hastighet og rekkefølge må tilpasses kapasitet
Vurdere andre
Årlig revisjon og justering er helt nødvendig
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evt også inkludert
bruk av nye nasjonale
En kontunuerlig prosess, men med små og store skritt i en felles, ønsket retning
råd/utvalg

Nettsamfunn

Utnytte kapasiteten i DNDs
nasjonale råd, som i samarbeid
med andre ildsjeler, sikrer høy
faglig kvalitet og styrket
omdømmeprofil

2022: Nye inntektsstrømmer
gir mulighet for gradvis styrket
forretningsutviklingskapasitet.
Prioriterer forbedret produkttilbud for medlemmer og nære
partnere

Q1-2021: Standardisert grensesnitt
og forventningsavklaring mellom
Servicekontor og Fagstyrer/ildsjeler

H1-2021: Fullt implementert
medlemssystem med høy grad av
selvbetjening og god integrasjon mot
økonomisystem

Foreningsadministrasjon

H2-2021: Eget
posisjoneringsprosjekt
mot studenter og yngre
IT-profesjonelle

Q1-21: Pilotprosjekt med mål om
minst ett honorert faglig interessant
oppdrag for virkemiddelapparatet
eller offentlig/privat samarbeidspartner (ref «Partnerutvikling»)

Forretningsutvikling

H2-2021: Generalsekretær
med sterk kompetanse og
nettverk for posisjonering,
tydelig mandat og
rolleavklaring

H2-2021: Opparbeide en agil
kapasitet som gjør foreningen mer
synlig i tidsaktuelle saker (f.eks.
type «Fredag Morgen»)
2021: Bygge opp
kompetente talspersoner
nasjonalt og i hver region.

H1-2021: Samarbeid med media
for å øke allmen faglig kunnskap
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