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– Det var som att vinna en miljon, säger 
Rima i ett stort leende efter att ha fått ut-
märkelsen under årets föreningsstämma. 
Det är sådan här uppskattning som stär-
ker oss och ger oss driv.

– Det här hade vi inte alls förväntat oss. 
Det ger oss inspiration att fortsätta ett 
varv till, fortsätter AnneMarie som också 
vill tacka nätverkets medlemmar.

– Det är våra medlemmar som gör nät-
verket framgångsrikt. De som kommer i 
stora skaror till de seminarier vi anord-
nar. Utan deras engagemang och positiva 
feedback hade vi inte stått här som årets 
nätverksledare.   

Rima, AnneMarie och Rosemarie leder 
ITQ-nätverket i Stockholm där nära 500 
medlemmar delar erfarenheter och får 
kompetens kring personlig utveckling ur 
ett kvinnligt perspektiv. På deras träffar 
fokuserar de ofta på mjuka ämnen som 
ledarskap, retorik och konflikthantering. 

När trion tog över nätverket 2011 skedde 
det plötsligt, och utan tidigare erfarenhet 
från att leda nätverk visste de inte vilka 
utmaningar de kunde förvänta sig. Men 
tack vare en öppen och lyhörd dialog med 
medlemmarna kom framgångarna snabbt. 
Och sedan dess har de radat upp den 
ena fullsatta träffen efter den andra. I år 
passerade nätverket 500 medlemmar och 
är därmed föreningens största nätverk.

– Kommunikationen med medlem-
marna är A och O för att lyckas, menar 
Rima. Vi följer upp vad de tycker och tar 
reda på vad de vill ha genom enkäter och 

öppna dialoger under träffarna. Det är 
viktigt att ha ett öppet sinne och respekt 
för medlemmarnas åsikter.

Bakom nomineringen av ITQ-ledarna 
står Birgitta Edberg, vd för Dataförening-
ens Stockholmskrets. Hon menar att vi är 
många som kan lära från deras sätt att dri-
va nätverket.  

– Vi behöver förebilder och det är verk-
ligen Rima, AnneMarie och Rosemarie. 
Det är en konst att bygga ett community 
och det har ledarteamet lyckats med på 
ett enastående sätt, säger Birgitta Edberg.

  Text: Peter Johansson

Följ oss på...
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Dataföreningens  
nya ordförande

Christer Berg har valts till ny 
ordförande för Dataförening-
en i Sverige på ett år.  

Christer har varit verksam inom för-
eningen sedan 1992 – i Stockholm-
kretsen, riksföreningen och DF 
Kompetens. 

Den främsta uppgiften i rollen 
som ny ordförande blir nu att leda 

det omfattande förändringsarbete som har startats under 
våren, tillsammans med DF framtidsgrupp, kretsar och 
avdelningar.

I den nya föreningsstyrelsen efter årets stämma ingår 
Jens Grip, Ingela Bergman, Stefan Rising, Ellinor Bjenn-
backe, Magnus Näsholm och Jan Olofsson.

Beatrice Silow är 
affärsområdeschef 
på Sigma IT Con-
sulting och har va-
rit en synnerligen 
engagerad och ak-
tiv ledare i nät- 
 ver ket Projek tstyr-
ning sen 2012. 

Syftet med nätverket är att utbyta erfa-
renheter inom projektledningsområdet 
vid möten där diskussioner skapas mel-
lan föredragshållare och övriga deltagare. 

– Projektledningsområdet är så spän-
nande och mångfacetterat. Projekt-
ledning utövas av många och jag, och 

många med mig, ser projektledning 
som en tydlig profession där det ställs 
höga krav på kompetens, erfarenhet och 
 ledarbeteen de.  I nätverket drar vi nytta 
av varandras kompetens och erfarenheter 
och vi har en mix av föreläsare och äm-
nen som ska ge bredd, fördjupade insik-
ter och kunskap av användbara verktyg 
för att stärka oss och uppnå lyckade pro-
jekt, säger Beatrice.

Vid träffar under senaste halvåret har 
man berört bl a hur man kan skapa fram-
gångsrika team genom IPU-profilanalys 
och Test Management för projektledare, 
det vill säga vad man som projektledare 
behöver känna till om test och kvalitets-
säkring, för att kunna fatta rätt beslut.

På nätverksträffen den 19 maj kommer 
man att prata om nyttan och effekterna 
av styrningsmodellen pm3 och hur pm3 
kan underlätta övergången av ansvar mel-
lan projekt- och förvaltningsorganisation. 
pm3 är en modell för förvaltnings- och 
portföljstyrning som används för att ska-
pa ordning i förvaltningsuppdraget samt 
för att hantera organisationens totala 
uppdragsportfölj.

Som projektledare är en stor del av 
framgången beroende av verksamhetens 

medverkan och mottagande av projektre-
sultatet. Hur gör man som projektledare 
för att i ett tidigt skede säkra förutsätt-
ningar för nyttohemtagning i verksam-
heten?  

Vill du veta mer om hur man orga-
niserar sin projektportfölj och förvalt-
ningsverksamhet på ett affärsmässigt sätt, 
varmt välkommen! Text: Anna Sidén

NÄTVERK Beatrice Silow leder det 
framgångsrika nätverket Projekt-
styrning i Västra kretsen. För ett 
år sen tilldelades hon utmärkelsen 
som 2013 års nätverksledare för 
sitt engagemang som lett till fler 
aktiviteter och fler aktiva med-
lemmar. Nätverket fortsätter 
växa och leverera intressanta 
 möten. Nästkommande genomförs 
19 maj om pm3, en modell för  
förvaltning- och portföljstyrning.

PM3 FÖRVALTNINGS- OCH  
PORTFÖLJSTYRNINGSMODELL 
Göteborg den 19 maj,  
Lindholmen Science Park.   
Aktiviteten är öppen för alla. 

Anmäl dig på:  
natverk.dfs.se/projektstyrning 

Kontakt: beatrice.silow@sigma.se

Beatrice Silow

Nyfiken på: Projektstyrning 

Christer Berg

Säkerställ din  
säkerhetskompetens
Den 31 maj lättar Dataföreningen ankar och ge-
nomför vårens säkerhetskonferens. Se till att 
ha säkerställt din plats i tid.

I dagarna justeras de sista förberedelserna för vårens 
 Säkerhetskryssning. För den som är sent ute så kan man 
fortfarande anmäla sig fram till och med 15 maj. 

Riskerna har blivit dramatiskt mer allvarliga idag än för 
ett år sedan. Det är inte längre en fråga om du kommer 
utsättas för intrång, utan när…

Robin Crohns från säkerhetsföretaget Symantec inle-
der ombordkonferensen med “Det nya Symantec” och de 
senaste säkerhetstrenderna. Vidare bjuder kryssningen på 
sju spännande seminarier, paneldebatt och diskussions-
tillfällen, under 46 timmar.

Säkerhetskryssningen, 31 maj – 2 juni. Mer information: 
natverk.dfs.se/sakerhetskryssning-till-tallinn-0

Malmö 19 maj. Läs mer o anmäl dig på: natverk.dfs.se/
pvh-kod-ar-framtiden-programmering-i-skolan

ENGAGEMANG Genom öppen dialog 
och lyhördhet kan nätverksledarna 
AnneMarie Lips, Rima Yakoub och 
Rosemarie Arnmark arrangera 
träffar som faller medlemmarna i 
ITQ-nätverket precis i smaken. Och 
de gör det så framgångsrikt att de 
utsetts till årets nätverksledare.

De är årets nätverksledare

ÅRETS NÄTVERKSLEDARE – JURYNS MOTIVERING:

”Anne Marie Lips, Rima Yakoub, Rosemarie Arnmarks 
stora  engagemang och förmåga att hitta inspirerande 
föreläsare inom  aktuella områden berikar erfa ren-
hetsutbytet i nätverket. Det attraherar ständigt nya 

medlemmar och gör att deltagarna kommer tillbaka 
som ambassadörer. Nätverksledarna utvecklar  
nätverket genom sin förmåga till ständig förnyelse. 
ITQ har på ett systema tiskt sätt förnyat sig i två  
decennier och är ett best practice i kompetensnät-
verkande i Dataföreningen”.

Rima Yakoub och AnneMarie Lips, två av de tre som utsetts till årets nätverksledare.  
Den tredje, Rosemarie Arnmark, kunde inte närvara.    FOTO: ANNA SIDÉN

Programmering  
i skolan
Det debatteras flitigt om programmering ska 
finnas med på schemat i svensk skola, och i så 
fall på vilket sätt. 

Dataföreningen vill öka det digitala innanförskapet och 
har därför på nationell nivå tagit initiativet till projektet 
Digital kompetens i skolan – en kompetensplattform för 
lärare, IT-proffs från Dataföreningen, kommun, närings-
liv och engagerade föräldrar.

I Södra kretsen startar man upp sitt engagemang i pro-
jektet genom att arrangera ett på-väg-hem-seminarie där 
gästande lärare Johan Magnusson, mediepedagog och 
Daniel Pamp, lärare i NO och matematik, berättar om 
sina erfarenheter med programmering i skolan och där 
båda vittnar om ett stort engagemang hos eleverna. 

Sväng förbi på väg hem och hör mer om detta hög-
aktuella och angelägna ämne! 


