
 
 

 
 
 
Innkalling til Årsmøte 
 
Det innkalles herved til årsmøte i Den norske dataforening, distrikt Vest (23. mars kl 17-18) på Teams.  
 
Påmelding: https://dndvest.hoopla.no/sales/2141222527  
 

 
 
 
Følgende saker vil bli behandlet: 
 
1. Åpning/godkjenning av innkalling 

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

3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2020 

4. Regnskap for 2020 
5. Valg av styre- og varamedlemmer for 2021: 

A. Valg av leder 
B. Valg av styremedlemmer  

 
6. Vedtektsendringer 

A. Forslag til fusjon med Hovedforeningen 
B. Konsekvenser av positivt vedtak under pkt. 6a 

7. Valg av revisor  

8. Valg av valgkomite for 2022 

9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 29. april 2021, digitalt  

10. Orientering om aktivitetsramme for 2021 

11. Orientering om rammebudsjett for 2021 
 

 
 

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

https://dndvest.hoopla.no/sales/2141222527


 
 

 
 
 
Styrets beretning for 2020 

Styrets arbeid og virksomhet 2020  
Det har  vært et annerledes år for hele Norge i 2020 og dette gjelder også for DND Vest. Ildsjelene i 
DND Vest har arrangert Sikkerhetssymposiet 2020 digitalt som ble et vellykket arrangement. De fleste 
av DNDs aktiviteter har grunnet Covid-19 vært digitale og det har vært et godt faglig digitalt 
landsomfattende tilbud. 
 
2020 har 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 Vest har vært delaktige i arbeidet. Prosessen har vært åpen, alle medlemmer har 
hatt innsyn og muligheter for å kommentere prioriteringer og innhold i tiltakene som er planlagt 
gjennomført.Disse arbeidsgruppene arbeider frem forslagene på vegne av Hovedstyret. Mer 
informasjon om Dataforeningens implementering av strategi kan leses på dataforeningen.no.  

Styret for DND Vest 2020 har bestått av: 
Leder:  

● Ingeborg Endresen  
 
Styremedlemmer: 

● Tanja Milicevic 
● Leon Eriksen Helgeland 
● Bernt Louis Søvik 

 
Varamedlemmer: 

● Knut Øyvind Mikelsen 
● André Eidskrem 
● Phat Di Duong 

 
Janikke Birkeland trakk seg fra styret sommeren 2020. 
 
Kontaktperson/KAM Dataforeningens Servicekontor:  
Silje Endsjø 
 
Revisor:   
Hanne C. Strømberg, Christiania Revision  

Lokalavdelinger og faggrupper (FG): 
 

 
 
 

 

Lokalavdeling Bergen:  Lokalavdeling Rogaland:  Lokalavdeling 
Nordvestlandet:  

Lokalstyre Lokalstyre Lokalstyre 

FG IT Sikkerhet FG Prosessledelse FG AI og robotics 

FG BI FG Kontinuerlig forbedring  

FG eHelse FG Agile outbreak  

FG Testfaggruppen   



 
 

 
 

Oppsummering 
2020 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.  
  
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 2021.  
 
Bergen, 11. mars 2021 
 
Den norske dataforening Distrikt Vest 
 
Ingeborg Endresen (sign.) 
Styreleder 
 
 
 
Sak 4 Regnskap DND Vest 2020  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Revisors beretning:

 
 
 
  



 
 

 
 
 
Sak 5 Valg til styre i Den norske dataforening, distrikt Vest  
 
Valgkomiteens innstilling vil foreligge i uke 12. 
 

SAK 6 VEDTEKTSENDRINGER  

Årsmøtet skal ta stilling til foreslåtte sammenslåing av distriktene til én nasjonal forening. 

Dette gjennomføres med to beslutninger: 

Agendapunkt 6a – 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 6b – Konsekvenser av positivt vedtak under punkt 6a. 

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. 

Forslag til vedtak: 

«Som en konsekvens av et positivt vedtak under 6a 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.» 

Til orientering: Se forslag til nye vedtekter som skal fremlegges for Landsmøtet 29. april.  

 

  

 
  

https://www.dataforeningen.no/wp-content/uploads/2021/02/Hovedvedtekter-Dataforeningen-2021-forslag-til-fremlegging-pa-Landsmotet.pdf


 
 

 
 
Sak 7 Valg av revisor 
 
DND Vestt 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. 
 
Sak 8 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 2021. 
 
 
Sak 9 Valg av delegater og reserver til DNDs landsmøte 29. april 2021  
 
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 Vest totalt 5/20 stemmer.  
5 delegater. 
 
Forslag til delegater og reserverer vil foreligge til årsmøtet. 
 
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. 
 
 
Sak 10  Aktivitetsmål 
 
Styret i DND Vest vil i 2021 vekt på følgende: 
 

● Implementering av ny strategi 
● Flere landsdekkende digitale aktiviteter 
● Innovasjon og nyskaping 
● Verdinettverk – naturlig møteplass for medlemmer og målgruppen. 
● Medlemsvekst 

 
 
Sak 11 Rammebudsjett 2021 
 
Rammebudsjett for 2021 vil foreligge i uke 12. 
 
 
 
  
 
 


