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1 Fakta om Norrbottenskretsen 
Geografisk täckning: Norrbottens län 
Namn på ledamöterna i kretsens styrelse: 

Niels Klitgaard, NorrCom (ordförande) 
Henrik Håkans, Atea (vice ordförande) 
Mikael Vikström (ekonomi) 
Bengt-Erik Johansson, Team Heja (sekreterare) 
Kristina Andersen, Tullverket 

Kretsens revisor:  

Anders Hermansson, BnearIT  
Valberedning till nästa års styrelse: 

Mattias Nilsson, Agio System & kompetens AB (sammankallande) 
Anders Hermansson, BnearIT AB 
Anette Sundström, Arctic Group AB 

Kretsens representant vid riksföreningens föreningsstämma 

Niels Klitgaard, NorrCom 
Ledamot i riksföreningens valberedning 

Mattias Nilsson, Agio 
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2 Årskrönika 

2.1 Medlemsutveckling  

Tidpunkt Antal medlemmar 

December 2014  288 

December 2015 261 

2.2 Utdelade priser 
Vid galan Näringslivets pris i Luleå, den 8 maj delade Dataföreningen Norrbotten 
traditionsenligt ut två priser.  

Årets IT-organisation blev BnearIT AB.  
Motiveringen lyder: ”BnearIT har visat på ett kreativt arbetssätt och bidrar till stor 

samhällsnytta genom att för tredje året i rad se till att mellan 60 och 70 
ungdomar får en viktig erfarenhet av arbetslivet genom att de under tre 
månader utför elektronisk granskning av deklarationer åt Skatteverket. 
En viktig erfarenhet som i många fall leder till verksamhet i Norrbotten. 
BnearIT är en stor förebild!” 

Årets IT-norrbottning blev Peter Parnes, Luleå tekniska universitet.  

Motiveringen lyder: ”Peter har under 2014 gjort stora insatser för IT i skolan och bidragit 
till att elever, inte minst tjejer, fått upp intresset för programmering. 
Professor Parnes uppvisar ett stort engagemang när det gäller att sprida 
kunskap om IT och vad det kan användas till, inte bara till studenter på 
universitetet, utan även till samhällets samtliga medborgare.” 

Nominering och val av pristagare 

Vinnarna utses genom en process som ser ut på följande sätt: 
Medlemmar i Dataföreningen Norrbotten ges möjlighet att nominera den IT-norrbottning och 
IT-organisation man tycker bäst svarar mot kriterierna. För att bli nominerad bör personen/ 
organisationen uppfylla följande kriterier: 

Den nominerade IT-norrbottningen/organisationen: 
- är visionär och kreativ – ser bortom det invanda och utvecklar idéer till nya 

möjligheter inom IT i Norrbotten 
- är en förebild och stark IT profil i Norrbotten 
- stärker Norrbottens konkurrenskraft samt bidrar till att skapa en positiv syn på IT i 

Norrbotten. 
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Efter nomineringstiden har gått ut håller styrelsen ett möte där man går igenom alla 
nomineringar med motiveringar för olika IT-norrbottningar och IT organisationer. De tre 
kandidater i varje klass som bäst svarar mot kriterierna och som har bäst motiveringar går 
vidare till final. 

I finalen ges alla medlemmar möjlighet att rösta och det förslag som får flest röster vinner. 

2.3 IT-branschrådet i Luleå 
DF Norrbotten har under året deltagit i de fyra möten som Luleå Näringslivs IT-branschråd 
har haft; 14 januari, 25 mars, 25 maj och 14 september. Vi ser IT-branschrådet som ett bra 
forum för att hålla kontakten med IT-branschen i regionen.   

Vår representant: Bengt-Erik Johansson.  
(Vi har ingen representation i motsvarande fora i andra kommuner i Norrbotten.) 

2.4 Afterwork hos företag  
Vi anordnade en mycket uppskattad afterwork den 24 september, hos isMobile, under 
rubriken ”hur utvecklar vi Luleås IT-företag i internationell konkurrens?” Professor Peter 
Parnes från LTU var gästtalare och berättade om ”En ung nörds entreprenörsresa genom 
akademien till Google”.  Kvällen avslutades med föredrag om och provning av produkter från 
Bottenvikens Bryggeri.  

Tanken är att detta ska bilda modell för ett forum med återkommande träffar där människor 
som verkar inom IT-branschen i Luleå strålar samman för att umgås och låta sig inspireras av 
någon intressant talare och inte minst för att knyta nya kontakter eller stärka de band man 
redan har med IT-folk i Luleå.  

2.5 Nätverk  
DF Norrbotten hade under 2015 tre aktiva nätverk. Här följer en redogörelse för aktiviteter 
kopplade till nätverken. 

• 19 februari: Nätverksledarlunch med styrelsen och nätverksledarna, för gemensam 
avstämning.  

2.5.1 Projektledarnätverket	
PL-nätverket har 57 registrerade medlemmar och nätverksledare var och är Bengt-Erik 
Johansson. Nätverket har under året haft tre träffar. 

• 21 januari: 5 regler för en Lärande Organisation med Matts Rehnström som 
föredragande. I seminariet beskrev Matts Rehnström den fördel som finns hos oss och 
vår organisation och hur vi kan dra nytta av den, för att bygga en lärande organisation, 
vilket i sin tur kommer att ge er möjligheten att vara effektiv och proaktiv. 
18 februari: Hur kan eLearning bidra till ökad kundnytta?, med Maria Jonsson, 
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Crearo Utveckling AB, som berättade om vad eLearning är och vad det kan bidra till. 
Maria beskrev hur ett eLearning-projekt kan gå till och visade även upp några  
konkreta eLearning-produktioner.  

• 15 september: Hur man skapar video för Internet, med Marcus Zacco som 
berättade massor av matnyttigt om olika format, fps, storlek, komprimering, codecs, 
spelare, streaming, platformar, redigeringsprogram, videotyper, ljud, ljus, synkning 
och publicering, för att man själv ska kunna lägga upp en professionell video på 
internet. 

2.5.2 ITQ		
ITQ har 44 medlemmar och nätverksledare var Anette Sundström och Kristina Andersen. 
Nätverket har under året haft tre träffar.  

• 5 mars: Genusforskning – ITQ, med en genomgång av genusvetenskapliga och 
feministiska förståelser av teknik, med Fredrik Sjögren, LTU, genusvetare och 
doktorand i Genus och teknik.  

• 31 mars: Sopplunch med ITQ-nätverket, på Norrbottensteatern. 
• 12 oktober: ITQ besöker Tromb. Tromb är ett nytt IT-företag med kontor i Piteå och 

Luleå, men med många erfarna konsulter från andra företag i regionen. ITQ besökte 
dem och fick en presentation av vilka de är och vad de gör.   

2.5.3 ITIL-nätverket	i	Norrbotten	
ITIL-nätverket i Norrbotten startades i november 2014 och har under 2015 haft två möten. 
Nätverksledare är Pasi Hautamäki, Tieto.  

• 3 mars: Utmaningar med ITIL idag – 2015. Deltagarna fick lära sig mer om de 
utmaningar som man ställs inför med ITIL, genom att se hur andra gör i några goda 
exempel. Deltagarna gavs möjlighet att utbyta erfarenheter för att lära av varandra. 

• 1 oktober: ITIL-nätverket, nu kör vi igen. Gruppen stakade ut riktlinjerna för 
framtida möten och identifierade gemensamma intressen/ämnesområden som är 
intressanta för kommande möten. Tanken är att värdskapet för mötena skall cirkulera 
bland deltagarna för att få mera insikt och förståelse för våra egna frågeställningar och 
behov inom området. Under mötets gång togs en plan fram, för kommande värdskap 
och ämnesområden.  

2.6 Studentmingel med IT-företag 
DF Norrbotten har under bedrivit planering för att genomföra mingelträffar där studenter från 
IT-relaterade utbildningar på Luleå tekniska universitet ska träffa och samtala med 
representanter från några IT-företag med regional närvaro. Den första sådana planerades att 
hållas i februari 2016.  
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3 Ekonomi, rapportering i sammandrag 

3.1 Resultatrapport, 2015-01-01 – 2015-12-31  
Intäkter	

	    
Ackumulerat	

	
 

3200	 Fördelade	medlemsavgifter	DF	 26100,00	 		

	
Summa:	 Intäkter	 		 		 		 26100	

	     
		

	Kostnader	 7171	 Kostnader	föreningsaktiviteter,	
medlemsadministration	

		 	

  
	-Utlägg	föreningsaktiviteter	 -17076,80	 		

	  
	-Medlemsadministration	261st	 -6525,00	

	
    

		 		
	

 
Övriga	kostnader	

	
		

	
 

8170	 Bankkostnader(Nordea)	 -949,00	
	

 
Skatter	

	   
		

	
 

8910	 Skatter	2015	
	

-1117,00	
	

 
Summa:	 Kostnader	 		 		 -25667,80	

	
		 		

	
		 		

	Årets	Resultat	 		 		 		 432,20	
	 

Not: Summa intäkter 2015, krets + RO blev 108 756,00 kr 

3.2 Balansrapport, 2015-01-01 – 2015-12-31  
Omsättningstillgångar:   SEK  
 1050 Bank Ingående balans: 73725,05 2015-01-01 

   Perioden 2015: 432,20   
   Utgående balans: 75990,25 2015-12-31 

       
 Summa Tillgångar:   75990,25  
       
Skulder och Eget Kapital:     
  Årets vinst/förlust 432,20  
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4 Underskrifter 
Att verksamhetsberättelsens innehåll är korrekt intygas av 2015 års styrelse. 
 

 
 

 
 

Ort och datum 
 

_____________________________ 
 

 
Niels Klitgaard, ordförande  Henrik Håkans, vice ordförande 

 
 

  
 

   
Mikael Vikström, kassör  Bengt-Erik Johansson, sekreterare 

 
 

  
 

 
Kristina Andersen, ledamot 

  
 

 
 

  
 

 


