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ÅRSMØTE for 2020 
 

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

Torsdag 25. mars 2021, kl. 1700   
Microsoft Teams 

 

 

 
Følgende saker vil bli behandlet: 
 
1. Åpning/godkjenning av innkalling 
 
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 
 
3. Årsberetning for 2020 
 
4. Godkjenning av regnskapet for 2020 
 
5. Revisors beretning 
 
6. Valg av styre 2021: 
 

a. Valg av leder for 2021 
 

b. Valg av styremedlemmer 
 
7. Valg av revisor 
 
8. Vedtektsendringer 
 

a. Forslag til sammenslåing med Hovedforeningen 
 

b. Konsekvenser av positivt vedtak under pkt. 6a 
 
9. Valg av valgkomite for styret i DND Midt-Nord 
 
10. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 2021, digitalt i slutten av april 
 
 

 
Trondheim, 25.03.2021 

DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT Midt-Nord 
Eirik Kristiansen (s) 

      Styrets Leder 
 
  



 
 

 

 

Sensitivity: Internal 

Sak 3 Styrets beretning for 2020, Den Norske Dataforening, Distrikt Midt-
Nord 
 
Styret for 2020 har bestått av: 

• Styreleder: Eirik Kristiansen  

• Medlemmer: 
o Per Atle Eliassen - Trondheim 
o Torgeir Sesseng - Trondheim 
o Save Asmervik  - Trondheim 
o Terje Storvik  - Trondheim 
o Synnøve Thoresen - Trondheim 
o Eirik Thun  - Trondheim 

 
 
Aktiviteter, kurs, konferanser og ildsjeler siste år: 
 
2020 har vært et år preget av COVID-19 og de tradisjonsrike arrangementene, nettverksmøtene og 
medlemsmøtene har i stor grad blitt avlyst eller utsatt til 2021 i bakgrunn av regjeringens inngripende 
tiltak i vår alles hverdag. 
 
2020 har også vært året der Landsmøtet vedtok ny organisasjonsmodell for foreningen. Landsmøte ga 
hovedstyret fullmakt til å lede denne overgangsperioden frem til ordinært landsmøte våren 2021 hvor 
det legges frem en detaljert styringsmodell med konkrete forslag til endringer i vedtekter. 
Representanter fra Midt-Nord har vært delaktige i arbeidet (hovedansvarlige Terje Storvik og Eirik 
Kristiansen) har deltatt i de pågående arbeidsgruppene Styringsmodell-sporet og Handlingsplan-
sporet. Disse arbeidsgruppene arbeider frem forslagene på vegne av Hovedstyret. Mer informasjon 
om Dataforeningens implementering av strategi kan leses på dataforeningen.no. 
 
Betalingsformidling ble gjennomført i 2020 i tradisjon tro med dagsaktuelle temaer og gode 
foredragsholdere. Arrangementet ble gjennomført tidlig i mars før Norge stengte ned.  
Sikkerhet & Sårbarhet samt Trondheim Developer Conference ble utsatt til høsten 2021.Faggruppa for 
Software Testing fikk gjennomført ett fysisk fagmøte med sirka 30 deltagere før nasjonale 
smittevernstiltak ble satt i kraft.  
 
Det ble i 2020 startet opp to nye initiativer. Faggruppen DND Ocean Technology samt et samarbeid 
med Leanforum Midt-Norge. Sistnevnte gjennomførte en heldigital webinarserie over 3 deler med 100 
deltagere.  
 
Faggruppen Business Intelligence & Analytics besluttet å utsette konferansen Make Data Smart til 
2021 og samtididig arrangere dette nasjonalt i samarbeid med Oslo og Bergen. Dette arrangementet 
vil avholdes digitalt og planleggingen er godt i gang. Faggruppa har også vært med på å planlegge og 
arrangere innsiktsprisen (tidligere BI-Prisen) som også ble gjennomført nasjonalt, vinneren av 
innsiktsprisen ble Unacast. 
 
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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Sak 4 Regnskap 2020 
Regnskap fremlegges på årsmøtet. 
 

  
 

Sak 5 Revisors beretning   
Revisors beretning fremlegges på årsmøte. 
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Sak 6 Valg av 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: 
 
Styrets leder:  Velges for: 
Eirik Kristiansen leder   1 år (på valg) 

 
Styremedlemmer: 
Terje Storvik    På valg 
Synnøve Thoresen   På valg 
Eirik Thun   På valg 
Per Atle Eliassen      1 år igjen (ikke på valg) 
Torgeir Sesseng   1 år igjen (ikke på valg) 
Save Asmervik     1 år igjen (ikke på valg) 
 
Valgkomitéens forslag til kandidater for ledige styreposisjoner. 
 
Styrets leder: Eirik Kristiansen (1 år)  
Styremedlemmer 
Terje Storvik (2 år) 
Synnøve Thoresen (2 år) 
Eirik Thun (2 år) 
 
 

Sak 7  VALG AV REVISOR 
 
RSM Revisjon 
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Sak 8 Vedtektsendringer  

Årsmøtet skal ta stilling til foreslåtte sammenslåing av distriktene til én nasjonal forening. 
Dette gjennomføres med to beslutninger: 

Agendapunkt 8a – Forslag til sammenslåing med hovedforeningen. 
Forslag til vedtak: 

«Årsmøtet tilslutter seg Hovedstyrets strategi med ny organisasjonsmodell og godkjenner 
virksomhetsoverdragelse av distriktsforeningen til DNDs hovedforening slik dette er presentert for 
årsmøtet» 

 NB. Dette er en vedtektsendring som vil kreve årsmøtets tilslutning med 2/3 flertall 

 

Agendapunkt 8b – Konsekvenser av positivt vedtak under punkt 8a. 

Det foreligger forslag til nye vedtekter for Dataforeningen gjeldende fra og med landsmøtet 29. april. I 
samsvar med ny organisasjonsmodell vil de gamle distriktene gå over til å bli regioner i den samlede 
foreningen. 

Som konsekvens av dette er det ønskelig at årsmøtet gir det nyvalgte distriktsstyret mandat til å gå 
over til å bli regionstyre iht den nye organisasjonsmodellen fra og med godkjent landsmøtevedtak. 
Man trenger da ikke å gjennomføre nye valg. 

  
Dessuten må distriktsstyret/regionstyret (eller et subset av dette) tre inn som avviklingsstyre frem til 
gjennomført virksomhetsoverdragelse av distriktsforeningen senest innen 30. juni 2021. 
 
Punkt 8b: Til orientering: Se forslag til nye vedtekter som skal fremlegges for Landsmøtet 29. april. 
 
Til orientering: Se forslag til nye vedtekter som skal fremlegges for Landsmøtet 29. april. 

  
Forslag til vedtak: 

«Som en konsekvens av et positivt vedtak under 8a godkjenner årsmøtet at distriktsforeningen går inn 
i hovedforeningen i form av virksomhetsoverdragelse. Virksomhetsoverdragelsen av 
distriktsforeningen skal skje så snart som mulig etter godkjenning på landsmøtet og senest innen 30. 
juni 2021. 

Forutsatt positivt vedtak på landsmøte om nye vedtekter og virksomhetsoverdragelse, gir årsmøtet 
tilsagn til at det valgte distriktsstyre går over til å bli regionstyre i den nye strukturen. Regionstyret 
(eller et subset av dette) vil også virke som avviklingsstyre i distriktsforeningen frem til gjennomført 
virksomhetsoverdragelse.» 
 
 
 
 

  

https://www.dataforeningen.no/wp-content/uploads/2021/02/Hovedvedtekter-Dataforeningen-2021-forslag-til-fremlegging-pa-Landsmotet.pdf
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Sak 9 Valg av valgkomite for distriktsforeningen 
 
- Olaf Frøseth 
- Roar Aspli 
 
 
 
 

Sak 10 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. Torgeir Sessen  
2. Eirik Kristiansen 
3. Terje Storvik 
4. Per Atle Eliassen 

 
Observatører/Reserver: 

1. Save Asmervik 
2. Synnøve Thoresen  
3. Eirik Thun 


