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Verkställande föreningsdirektör som permanent roll
Dataföreningen behöver en struktur med en tydligare övergripande verkställande roll.
Generellt har företag och större ideella föreningar en ordning där ägarna uttrycker sin vilja med
verksamheten i ett ägardirektiv. Ägarna tillsätter sedan en styrelse som tar fram affärs- och
verksamhetsplaner som svarar upp mot ägardirektivet. I ett tredje led får en VD i uppgift att verkställa
planerna och rapportera till styrelsen. I Dataföreningens fall är ägardirektivet stadgarna i kombination
med att den verksamhetsplanerna också antas på den årliga föreningsstämman.
Föreningen har idag en lucka i strukturen, där det är
oklart vem som har den verkställande rollen.
Traditionellt har riksordföranden haft både rollerna
(till exempel Rabbe Wrede, Kurt Gladh och Rolf
Berndtson), som arbetande styrelseordförande.
Föreningen har ett dotterbolag, DF Infra AB, som på
uppdrag av riksföreningen och kretsarna hanterar
administration, ekonomi och it-stödsystem. Bolaget
har en VD som periodvis även axlat rollen som
verkställande föreningsdirektör.
Att riksordföranden också har den verkställande
rollen är olyckligt på sikt, eftersom denna roll
rapporterar till styrelsen. Det fungerar inte heller bra
med VD:n för DF Infra AB i rollen som verkställande på
föreningsnivå, eftersom samma person då sitter på
två stolar som både beställare och utförare. Det
innebär också att samma VD rapporterar till två
styrelser.
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Föreningen behöver därför en verkställande föreningsdirektör som arbetar minst tre dagar per vecka
och en VD för DF Infra AB som arbetar minst en dag per vecka (som administrativt ansvarig).
I uppdraget som föreningsdirektör ingår verkställande av riksföreningens verksamhetsplan och operativ
styrning av riksföreningens verksamhet. Konkreta exempel på ansvarsområden är hantering,
vidareutveckling och förvaltning av medlemsförmåner och tjänster, utveckling av nya produkter och
affärsmodeller, hantering av relationer och samverkan med andra organisationer och aktörer,
genomförande av nationella marknadsaktiviteter, nationell samordning av arbetsgrupper och projekt
samt hantering av pr, kommunikation och politiska initiativ.
Med en tydligare struktur för föreningen blir det enklare att rekrytera riksordföranden, eftersom
uppdraget får en rimlig avgränsning. Det blir möjligt att attrahera namnkunniga personer med stort
genomslag, som kan ta uppdraget vid sidan av andra åtaganden.
Under det pågående förändringsarbetet kan rollerna som ordförande och verkställande
föreningsdirektör temporärt innehas av riksordföranden. Så snart förändringsarbetet är avslutat, vilket
beräknas ske under det kommande verksamhetsåret, bör rollerna fördelas på olika personer.
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