Sak 4 – Styrets beretning

Styrets beretning
Ved inngangen til 2020 jobbet foreningen iherdig med å ferdigstille en viktig og krevende strategiprosess som startet høsten 2019 i regi av hovedstyret. Det var fase to av et arbeid som opprinnelig startet
høsten 2018 med forberedende aktiviteter frem til landsmøtet i Oslo våren 2019. Der ble det besluttet
å iverksette en formell strategiprosess påfølgende høst. Det ble et intenst arbeid med bred involvering
fra hovedstyret, distriktsstyrene og ildsjeler med planlagt sluttføring til landsmøtet i april 2020.
Så ble Norge stengt ned 12. mars. Det medførte at ferdigstillingen tok lengre tid enn planlagt, og ulike
forhold gjorde at landsmøtet ble utsatt til juni. Der la hovedstyret frem første del av strategiarbeidet
bestående av visjon, misjon, verdier, hovedmål og fokusområder. Det ble vedtatt, og dermed var det
klart for andre del med detaljering og utarbeidelse av handlingsplan frem til e.o. landsmøte i november i fjor. Også det ble et intenst arbeid som ble kronet med positivt vedtak den 28. november.
Landsmøtet vedtok dermed å la det fremlagte strategidokumentet være grunnlaget for videreutvikling
av Dataforeningen i årene fremover. Det vedtok også en ny organisasjonsmodell, og ga hovedstyret
fullmakt til få frem "en bredt forankret detaljert styringsmodell med konkrete forslag til endringer i
vedtekter" til årets digitale landsmøte 29. april. Det gjenstår å se hvordan vedtaket faller ut der.
Denne historien viser at hovedstyret, med bred involvering av foreningen, over lang tid har hatt et særskilt fokus på å fornye Dataforeningen for fremtiden. På den operative siden ble naturligvis fjoråret
meget spesielt pga. pandemien. Ingen forutså den, og vi visste lite om hva resultatet ville bli når vi stod
midt i det. Fasiten viser et svært krevende år med få arrangementer, famlende digitale forsøk, permitteringer og nedbemanning, nedgang i medlemstall og en sterkt svekket økonomi - noe årsregnskapet
viser. I tillegg vedvarte problemene med medlemssystemet, noe som skal byttes ut i år. Samtidig kom
behovet for å digitalisere foreningen sterkt til syne, noe som også er et satsingsområde fremover.
I juni ansatte servicekontoret ny daglig leder, og Marianne Hofseth-Olsen kom inn med kraft og nye
øyne. Det viste seg å være viktig i arbeidet med de store utfordringene som hopet seg opp utover året.
I august sluttet Christian Torp som generalsekretær, noe som gjorde at styreleder Terje Wold måtte
bidra operativt utover året. Også i distriktsforeningene ble det jobbet hardt med å takle situasjonen.
Det vises til beretningene for distriktsforeningene og servicekontoret for mer informasjon om 2020.
Hovedstyret har det overordnede ansvaret for utvikling og drift av foreningen, og etter landsmøtet i
fjor ble styresammensetningen som følger:
•
•
•
•
•
•

Terje Wold
Vibeke Mjaaland
Gisle Fauskanger
Ingeborg Endresen
Eirik Kristiansen
Roger Schäffer

- Styreleder
- Nestleder
- Styremedlem
- Styremedlem (styreleder DND Vest)
- Styremedlem (styreleder DND Midt-Nord)
- Styremedlem (styreleder DND Sør-Øst)

Det har i perioden vært gjennomført syv styremøter i tillegg til mange arbeidsmøter i forbindelse med
strategiarbeidet. Det er også gjennomført elektroniske høringer og saksbehandling mellom møtene.

Sak 04 - Styrets beretning
På landsmøtet i 2017 ble hovedstyret bedt om å ta radikale grep for å snu utviklingen til vekst. Selv om
det er iverksatt mange tiltak i ettertid, så er det egentlig først nå vi kan snakke om et virkelig radikalt
grep dersom landsmøtet i år vedtar å slå sammen hele virksomheten én felles forening - slik forslaget
lyder. Et positivt vedtak blir i så fall historisk, og vil være starten på en ny epoke for Dataforeningen.
Fjorårets beretning avsluttet med viktigheten av å samle oss om en felles fremtid når strategiprosessen
skulle lukkes. Når har vi gjort det, og dermed skifter fokus til realisering og implementering av det vi
har vedtatt. Det er nå Dataforeningen har sin store mulighet - nå som hele samfunnet digitaliseres i
høyt tempo. Foreningen fyller dessuten 68 år i år, så den har kommet seg gjennom mange store prøvelser før; så også denne gangen når vi skal reise oss med ny styrke i kjølvannet av pandemien.
Hjertelig takk til alle ildsjeler, medlemmer og andre som engasjerer seg så sterkt for foreningen, og til
alle som har bidratt i arbeidet med vår nye strategi- og handlingsplan - i et svært uvanlig år.
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