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Velkommen til landsmøte i Den norske dataforening 
Her er en kort beskrivelse av hva landsmøtet er, hva som skjer under landsmøtet og de ulike 

rollene deltakerne har. Har du flere spørsmål, ta gjerne kontakt med post@dnd.no 
 

Hva er landsmøtet? 
Landsmøtet er det øverste beslutningsorgan i Den norske dataforening. Det holdes én gang i 

året innen utgangen av mai måned. Landsmøtet har et fast program og ledes av en 

ordstyrer. Programmet kalles gjerne dagsorden og ordstyrer kalles ordfører. 

 

Landsmøtet skal gjennom disse faste postene: 
1. Landsmøtet åpnes av sittende ordfører assistert av varaordfører. 

2. Velge referent og telle. 

3. Registrere deltagere og godkjenne stemmeberettigede representanter. 

4. Landsstyret avgir sin beretning, reviderte regnskap og forslag til arbeidsprogram med 

budsjett for det påbegynte års aktiviteter. 

5. Velge landsstyre etter innstilling fra valgkomiteen. 

6. Velge ordfører/varaordfører etter innstilling fra valgkomiteen. 

7. Velge valgkomite i henhold til gjeldende valgreglement. 

8. Velge statsautorisert revisor etter innstilling fra landsstyret. 

9. Behandle eventuelle vedtektendringsforslag, retningslinjer, vilkår og instrukser for Den 

norske dataforening. 

10. Eventuell regions inndeling. 

11. Tid og sted for neste landsmøte. 

12. Behandle eventuelt andre saker nevnt i innkallingen. 
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Landsstyrets beretning 
Styret gir en orientering om foreningens samlede virksomhet i arbeidsåret og planene for 

neste års aktiviteter. Styret presenterer foreningens konsoliderte regnskap med resultat og 

neste års budsjett (som inkluderer regionenes regnskap), samt revisors beretning.   

Regnskapet blir forelagt landsmøtet for godkjennelse. 

 

Hvem deltar på landsmøtet? 
Landsmøtet har kun inviterte deltagere. Delegatene velges av regionenes årsmøter. Øvrige 

deltagere kan være foreningens styrer, tillitsvalgte, ansatte og observatører.  

  

Hvem har stemmerett på landsmøtet? 
Kun regionenes delegater, som ved fullmakt representerer regionenes stemmer, og eventuelt 

representant for råd/utvalg har stemmerett. Øvrige styremedlemmer i foreningen kan delta 

med tale- og forslagsrett. Sittende ordfører avgjør hvem som ellers kan møte og ha talerett i 

saker som vedkommer dem. 

 

Hva er din rolle som delegat? 
Sett deg godt inn i landsmøtepapirene før du deltar på landsmøtet. På landsmøtet får du 

utdelt delegatnummer og stemmesedler som skal brukes dersom det blir skriftlig valg, eller 

saker som skal avgjøres ved skriftlig votering/avstemning. Hvis landsmøtet holdes digitalt 

brukes digitale verktøy til å avgi stemmer. 

 

Valgkomitéen 
Valgkomitéens oppgave er å finne de beste kandidatene til landsstyret og å fremme disse 

under landsmøtet. Valgkomitéen kan også bistå andre organer i organisasjonen med 

planlegging og gjennomføring av valg. Valgkomitéen velges av landsmøtet og består av 

minst 6 medlemmer. 

 

Valgkomitéen innstiller overfor landsmøtet forslag til styreleder, styremedlemmer, ordfører og 

varaordfører samt valgkomite. 

 

Valget 
På landsmøtet velges Styreleder og medlemmer til Landsstyre, Ordfører m/vara og 

Valgkomitéen, dersom disse er på valg.  

Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem av 

foreningen. Forslagene må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende 3 måneder inne 

landsmøtet. 

Forslag til andre kandidater for valg kan fremsettes på landsmøtet. Ordfører fastsetter frist for 

innlevering av forslag under møtet. Forslag leveres skriftlig til ordfører til angitt frist. Det er 

forslagstillers ansvar å kontrollere at kandidaten er villig til å ta vervet. Forslagsstiller må 

innhente støtte fra minst 3 stemmeberettigede delegater før forslag til kandidat fremsettes. 

Ordfører orienterer møtet om forslag til andre kandidater fremsatt på møtet i god tid før valg 

skal gjennomføres. 

 

Gjennomføring av valget 
Styreleder velges ved særskilt valg ved skriftlig avstemning. Leder må oppnå mer enn 50% 

av avgitte stemmer for å bli valgt. Valg av styremedlemmer, ordfører og varaordfører 

avgjøres ved alminnelig flertall. Valg av styremedlemmer, ordfører og varaordfører samt 

valgkomite gjennomføres ikke skriftlig, hvis ikke møtet krever dette. 



  

Forkortelser og uttrykk 
Ordfører: Ordstyrer. Personen styrer hvem som sier hva og når under årsmøtet. 

 

Region: Dataforeningen er delt opp tre regioner. Regionen utøver foreningens virksomhet 

innen sitt geografiske område. 

 

Handlingsplan: En konkret plan om hvilke oppgaver som skal gjennomføres i løpet av en 

bestemt periode. Dette gjøres på alle nivå. Lokalt i faggrupper, i regionene og nasjonalt. 

 

Delegat: Et valgt medlem med tale-, forslags- og stemmerett som representant fra regionen 

ved landsmøtet til Den norske dataforening. 

 

Observatør: Inviterte til Landsmøte. Ordfører beslutter hvem som har talerett. 

 

Landsmøtet: Foreningens øverste beslutningsorgan. Ordinært landsmøte holdes hvert år 

innen utgangen av mai måned. Landsstyret velges på landsmøtet. 

 

Landsstyre: Landsstyret er Den norske dataforenings' øverste styrende organ i perioden 

mellom to landsmøter. Landsstyret ivaretar alle eierinteresser på vegne av foreningen, 

representerer foreningen utad og tegner foreningen. 

 

Regionstyre: Regionstyret leder regionens aktiviteter. Styremedlemmene velges på 

regionens årsmøte blant aktive medlemmer i regionen, gjerne representert gjennom 

styremedlemmer i fagstyrer og i lokalavdelinger. 

 

Faggrupper: Faglige aktiviteter som understøtter foreningens formål, drevet av medlemmer 

og som bidrar til kompetanseutvikling og nettverksbygging på tvers av virksomheter. Alle 

medlemmer kan delta i en eller flere faggrupper. 

 

Fagstyre: Faggruppens aktiviteter ledes av et fagstyre som velges av/blant faggruppens 

medlemmer. 

 

Dataforeningens vedtekter finner du her 

 

https://www.dataforeningen.no/wp-content/uploads/2021/03/Hovedvedtekter-for-Dataforeningen-2021-med-appendix-1404-2021.pdf

