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Sammanfattning 
Dataföreningen Norrbotten har under 2017 haft tre aktiva nätverk och ytterligare två har förberetts 
för start under 2018. Detta har bland annat gjort att hela nio aktiviteter av olika slag har 
genomförts, på dessa deltog totalt185 personer. Många av dessa aktiviteter och andra 
arrangemang har anordnats tillsammans med angränsande organisationer. Arrangemangen har 
upplevts populära och vid flera tillfällen varit fullsatta, även intressenter utom Dataföreningen har 
visat intresse för arrangemangen.  
  
Under våren delades IT-priserna i Norrbotten ut. Nytt för året var samarbetet med Agio System och 
kompetens AB. Priserna fick stor uppmärksamhet och intresset ökade markant då röstningen inte 
längre var avgränsad till föreningens medlemmar. Mirror Partner i Kalix blev årets IT-organisation 
och priset Årets IT-norrbottning gick till Anders Berglund, Fortlax IT.   
 
Ett djupare samarbete med Dataföreningen kompetens har inletts och under året har en utbildning 
anordnats i Luleå. Här ser vi en stor potential i att kunna erbjuda utbildningar i Norrbotten inom 
aktuella områden. 
 
Medlemsantalet har tyvärr fortsatt minskat även under 2017, men under kvartal fyra började 
trenden vända. Det kan vara effekten av en aktivare närvaro på sociala medier och de många 
aktiviteter som genomförts. För branschens framtida kompetensförsörjning har föreningen varit 
representerade på aktiviteter vid Luleå tekniska universitet vilket också lett till en del nya 
medlemmar. 
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Fakta om Dataföreningen Norrbotten 
Geografisk täckning: Norrbottens län 

 
Ledamöter i kretsens styrelse:   

 Helena Winther, Agios System och kompetens AB (ordförande) 
 Martin Lundgren, Luleå tekniska universitet, (vice ordförande) 
 Mikael Vikström (ekonomi) 
 Veronica Törnblom, Atea/Luleå tekniska universitet (sekreterare) 
 Anna Lundqvist, Complete Consulting AB (ledamot) 
 Emil Bostedt, Agio System och kompetens AB/Luleå tekniska universitet (ledamot) 
 Jesper Jonsson, Försäkringskassan (ledamot) 
 Erik Larsson, Communique AB (suppleant)  

Kretsens revisor:  

 Anders Hermansson, BnearIT 

Valberedning till nästa års styrelse:  

 Bengt-Erik Johansson, Ord och mening AB 
 Kristina Andersen, Tullverket 

Kretsens representant vid riksföreningens föreningsstämma:   

 Mikael Vikström 

Ledamot i riksföreningens valberedning:  

 Leif Häggmark, Skebit AB 
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Årskrönika 
Medlemsutveckling  
Antalet medlemmar har under de senaste åren minskat, vid årets slut hade föreningen 115 
medlemmar. Den nedåtgående trenden har däremot vänt under verksamhetsårets fjärde 
kvartalet då vi sett en kontinuerlig ökning. 
 

 
 
2017 var det första året Dataföreningen erbjuder de olika kompetenspaketen:  

 Meet&Learn, i detta medlemskap/kompetenspaket ingår alla öppna nätverk, workshopar, 
frukostträffar, lunchträffar, på-väg-hem-kurser, företagsbesök och seminarier. Som 
Meet&Learn-medlem kan medlemmen fritt delta på alla aktiviteter. Deltagaravgiften är 
annars 100 - 400 kr per gång. I paketet ingår också Dataföreningens omvärldsbevakning. 
 

 Read&Learn är paketet för de medlemmar som vill vara en del av föreningen och dra nytta 
våra erbjudanden inom bland annat omvärldsbevakning. Medlemmen får nyhetsbrev om 
aktiviteter samt omvärldsbevakning med fördjupande veckobrev från DF Analys och 
månadsrapporten Executive Summary från analysbolaget Radar.  

Styrelsens arbete 
Dataföreningen Norrbotten har haft regelbundna månatliga möten hela året, med undantag i 
juli månad. Mötesprotokoll med agendapunkter, tagna beslut och utsedda ansvariga har 
upprättats för vart och ett av mötena.  
Protokollen finns uppladdade på natverk.dfs.se/norrbotten.  

 
Utdelade priser 
Den 11 maj på Business Evening, ett arrangemang av Luleå Business Awards, delades 
traditionsenligt priserna Årets IT-Norrbottning och Årets IT-organisation i Norrbotten ut. Nytt för 
året var att priserna delades ut i samarbetet med Agio System och kompetens AB, ett 
samarbete som gjorde att priserna fick mycket stor uppmärksamhet.  
Årets vinnare blev:  

 
IT-norrbottning:  Anders Berglund, Fortlax IT 
Motiveringen lyder:  

 
”Anders Berglund har med stor beslutsamhet och tålamod arbetat för att, med Norrbottens 
naturliga förutsättningar, bli en ledande leverantör av datalagringstjänster. Han har skapat en 
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av Europas säkraste och mest professionella anläggningar för IT-drift och datalagring - 
Europas Fort Knox. 

 
Anders har också haft en direkt avgörande roll när det gäller regeringens beslut att sänka 
elskatten på datacenters. Hans idoga arbete i frågan gynnar inte bara Fortlax IT, utan även 
Sveriges alla andra mindre datacenter.”  
 
IT-organisation: Mirror Partner utveckling AB 
Motiveringen lyder:  

 
”Mirror erbjuder sina kunder tjänster baserat på webbteknik. Detta i kombination med 
konsultverksamhet inom hårdvara, mjukvara, nätverk och datasäkerhet skapar ett expansivt 
och framgångsrikt företag. Företagets drivs med stort engagemang, hög kunskap och passion 
i allt de tar sig för. Med sin etablering i Kalix är de goda ambassadörer för Norrbotten. 

 
Mirror är ett företag med mycket hjärta och det märks inte minst på de nöjda medarbetarna. 
Det finns ingen måndagsångest! ” 

  
Nominering och val av pristagare 
En nyhet i årets nomineringsprocess och val av vinnare var att alla hade möjlighet att både 
nominera och rösta, tidigare år har endast Dataföreningens medlemmar kunnat rösta. Detta 
ledde till det markant ökade intresset för årets IT-norrbottning och årets IT-organisation.  

 
Tillsammans tog Dataföreningen Norrbotten och Agio System och kompetens AB fram 
kriterierna för nominering, därefter startade nomineringsprocessen där det var fritt fram att 
nominera och motivera. 
 
Då nomineringsperioden avslutas valde Dataföreningen Norrbottens styrelse och Agio System 
och kompetens AB tillsammans ut de tre kandidaterna inom respektive kategori som bäst 
uppfyllde de uppsatta kriterierna. De utvalda kandidaterna gick vidare till själva 
finalomröstningen.   

 
Följande kriterier gällde för att bli nominerad som IT-organisation:  

 är produktiv och nytänkande, ser bortom det invanda och utvecklar idéer till möjligheter 
inom IT i Norrbotten 

 stärker Norrbottens konkurrenskraft samt bidrar till att skapa en positiv syn på IT i 
Norrbotten 

Följande kriterier gällde för att bli nominerad som IT-norrbottning:  

 den nominerade är en kreativ visionär som går från idé till handling och skapar möjligheter 
inom IT i Norrbotten 

 för att bli nominerad bör personen vara en förebild och en stark IT-profil i Norrbotten 

I omröstningen fanns möjligheten för alla intresserade att delta. De nominerade med flest 
röster inom respektive kategori blev de slutliga vinnarna. Bland de röstande lottades även ett 
presentkort på ett restaurangbesök för två ut samt ett antal biobiljetter.  

 

IT-branschrådet i Luleå 
Dataföreningen Norrbotten har under året deltagit i de flesta av de möten som Luleå 
Näringslivs IT-branschråd har haft. Representanter för Dataföreningen Norrbotten har varit 
Emil Bostedt och Mikael Vikström. (Vi har ingen representation i motsvarande fora i andra 
kommuner i Norrbotten.) 
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Vi ser fortsatt att IT-branschrådet är ett bra forum för att hålla kontakten med IT-branschen i 
regionen.  
 
Afterwork  
Under senaste åren har Dataföreningen Norrbotten arrangerat ett antal afterwork. Träffarna 
har varit uppskattade tillfällen för medlemmar att träffas, inspireras, nätverka och knyta 
kontakter, därför har arbete med denna typ av arrangemang fortsatt under 2017.  

 
After worken ”Kundupplevelsen är avgörande för framgång” genomfördes den 9 november. 
Föreningens medlemmar gavs tillfället att besöka Evado AB i Luleå för att där även träffa 
företagen Samuraj AB (Luleå) och Connect AB (Umeå). Efter mingel och enklare förtäring 
presenterade de medverkande företagen sina verksamheter, därefter fick deltagarna möjlighet 
att uppleva VR/AR på riktigt och prova på skarpa VR-tillämpningar. After worken blev fullsatt 
och mycket uppskattad av deltagarna.  
 

 
Nätverken  
Dataföreningen Norrbotten hade under 2017 tre aktiva nätverk, under hösten har ett av dessa 
inte haft några aktiviteter då nätverksledare saknas. Här följer en redogörelse för aktiviteter 
kopplade till nätverken.  
 
Projektledare i Norrbotten 
Nätverket leds av Tommy Nilsson, Agio System och kompetens AB, har ca 55 medlemmar 
och riktar sig till projektledare och de som arbetar med projektstyrning i projekt där IT ingår 
som en större eller mindre del.  

 
Under 2017 har nätverket arrangerat följande träffar/informationstillfällen: 

 Public speaking (mars 2017) 
Ett arrangemang tillsammans med Luleå Toastmasters som presenterade sin verksamhet 
och vikten av att övervinna rädslan att tala offentligt. Är du bekväm med din offentliga 
talförmåga, är det mer troligt att du delar dina idéer och kommentarer, och detta visar på 
förtroende och ledarskapspotential. 
 

 Nya Dataskyddsförordningen, GDPR - så påverkas ditt företag, din verksamhet (maj 2017)  
Informationsträff om den kommande nya Allmänna Dataskyddsförordningen, förkortat 
GDPR, var i syfte är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av 
personuppgifter, förordningen börjar gälla från den 25 maj 2018. Träffen inleddes med en 
introduktion i ämnet och därefter exempel på hur både industri och kommunal verksamhet 
arbetar med frågan. 
 

 GDPR (oktober 2017) 
Frukostföreläsning om det högaktuella GDPR-arbetet som organisationer står inför i och 
med den nya dataskyddsförordningen. Träffen hölls på Luleå Science park och föreläsare 
var representanter från Advokatbyrån Kaiding och Agio System och kompetens AB.  
 

 Framtidens Datacenter (november 2017) 
En frukostträff med 60-talet deltagare som genomfördes i Boden på Bodens Busines 
Center i samarbete med Hydro66, Dell/Emc och Bodens Business Agency. Morgonen 
handlade om framtidens datacenter, hur colocation hjälper till att skapa en trygg, skalbar 
och effektiv IT-infrastruktur. Som avslutning fick deltagarna en guidad tur på datacentret 
Hydro66. 
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ITQ – IT-kvinnor i Norrbotten 
Nätverket leds av Anna Lundqvist, Complete Consulting AB, har ca 45 medlemmar, och dess syfte 
är att: 

 peppa, motivera och inspirera kvinnor inom IT-branschen i Norrbotten 
 skapa ett kontaktnät och marknadsföra oss, hålla oss informerade om vad som händer i 

branschen  
 stödja varandra i våra yrkesroller och möjliggöra erfarenhetsutbyten 

Under 2017 har nätverket arrangerat följande träffar/informationstillfällen. 

 Nätverkslunch (juni 2017) 
ITQ Norrbotten bjöd sina medlemmar på nätverkslunch. Syftet med lunchen var att ge 
medlemmarna chansen att påverka kommande nätverksaktiviteter. 
 

 Det handlar om människor (oktober 2017) 
ITQ Norrbotten och Sweco bjöd in till en frukostträff. Helena Eriksson, användbarhetsexpert 
på Sweco, ledde oss genom morgonen där deltagarna testade sina hjärnors resurser och 
samtalade om människans viktiga roll i digitaliseringen. 
 

 Kvinna, driven och utvecklingsintresserad. Norrbotten behöver dig! (november 2017) 
Tillsammans med Vinnova anordnar ITQ Norrbotten ett frukostevent för drivna och 
utvecklingsintresserade kvinnor som vill veta mer om nya möjligheter att söka finansiering.  

Utöver ovannämnda har nätverket arbetat med planering och förberedelser av ytterligare två 
aktiviteter för genomförande i början av 2018: 

 Nätverksfrukost med #addher & ITQ 
#addher, som drivs av Sogeti, och ITQ Norrbotten, är två separata nätverk som verkar för 
samma syfte: Att synliggöra, motivera och locka fler kvinnor till IT-branschen. Idag är 
endast 1 av 5 anställda inom IT kvinnor, detta vill vi ändra på! Föreläsare är Li Skarin en 
välkänd företagare och medieprofil, VD för Luleå Näringsliv.  
 

 Så här lockar vi yngre kvinnor till IT-branschen och får dem att stanna kvar i Norrbotten  
I samarbete med Knowit anordnar ITQ Norrbotten, ett frukostevent där branschens 
branschens utmaningar och möjligheter diskuteras vad det gäller kompetensförsörjning.  

ITIL-nätverket i Norrbotten 
ITIL-nätverket i Norrbotten startades i november 2014, har 16 medlemmar och har under 2017 haft 
ett möte. Nätverket saknar idag nätverksledare och kommer framgent att ingå som del i 
projektledarnätverket. 

 ITIL på LTU – Hur gör vi? (april 2017) 
Besök hos Luleå tekniska universitet som berättade hur de arbetar med ITIL. Här handlade 
det övergripande om ITIL, Incidentprocess och Changeprocess. 

Nya nätverk i Norrbotten  
Under 2017 har arbetet inletts för att starta två nya nätverk under 2018. De två nätverken är: 

 Lulsec 
Ett nätverk för intresserade av Informationssäkerhet, start våren 2018 
Nätverksledare: Martin Lundgren, Luleå tekniska universitet 
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 Studentnätverket 
Ett nätverk med speciell inriktning mot studenteter, start sker i samband med terminsstarten 
hösten 2018. 
Nätverksledare: Emil Bostedt, Agio System och kompetens AB 

Möten för nätverksledare 
Under året har ett nätverksledarmöte genomförts i form av ett lunchmöte för avstämning av 
nätverkens verksamhet samt diskussion om fortsatta aktiviteter.  

 

Luleå IT-arena 
Dataföreningen Norrbotten har funnits representerade på LITA (Luleå IT-arena) både vid vårens 
och höstens arrangemang för IT-företag, studenter och IT-organisationer träffas under en kväll. 
LITA-träffarna har genomförts ute på Luleå tekniska universitet med syftet att studenter ska få en 
inblick i vad de olika företagen gör och knyta kontakter. Dataföreningen Norrbotten har under 
träffarna arbetat för att attrahera studenterna med syftet att de ska bli medlemmar, vilket så också 
har skett för ett antal.  

 
Kurser och konferenser 
Dataföreningen Norrbotten har inte deltagit på några konferenser eller utbildningar under 2017. 

 
Marknadsföring 
Styrelsen har arbetat för att synliggöra Dataföreningen genom att vara aktiva på sociala medier så 
som t.ex. Facebook och där publicera information om kommande aktiviteter, intressanta 
webbsändningar, artiklar och notiser från genomförda aktiviteter och andra evenemang där 
föreningen deltagit.  

 
En ny informationsfolder har också tagits fram under året, detta i samarbete med företaget Ord och 
Mening AB.    
 

Samarbete med Dataföreningen Kompetens 
Dataföreningen Norrbotten har under 2017 inlett ett djupare samarbete med Dataföreningen 
Kompetens, ett utbildningsföretag för kompetensutveckling inom affär, ledning, verksamhet och IT. 
Deras mål är att erbjuda yrkesverksamma marknadens bästa utbildningar.  

 
Ett första utbildningstillfälle genomfördes i maj, där ett flertal organisationer deltog i en tredagars 
kurs i ITIL foundation. Kursen uppskattades, likaså att den genomfördes i Norrbotten. Därav 
beslutade Dataföreningen Norrbotten att arbeta vidare med konceptet.  
 

Övrigt 
Dataföreningens planerade namnbyte bordlades på grund av de höga kostnader 
detta skulle medfört varför föreningens namn Dataföreningen kvarstår.  
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Ekonomi, rapportering i sammandrag 
På reslutatområdeskontot RO Norrbotten har föreningen per 31/12 2017 en utgående balans innestående medel på 53.424 kr. 
2017 års intäkter uppgick till 53.380 kr, dito kostnader totalt 44.459 kr. 
 

Resultatrapport 2017, Dataföreningen i Norrbotten, orgnr 897001-4695 2017-01-23

Nordea Kontot, lokala avdelningen Period: 2017-01-01 tom 2017-12-31 Senaste verifikat nr; 19

Intäkter Ackumulerat
3200 Fördelade medlemsavgifter DF 1478,00  Ny intäktsmodell 2017, 'allt' går in på RO't

Summa: Intäkter 1478

Kostnader 7171 Kostnader föreningsaktiviteter, medlemsadministration
 -Utlägg föreningsaktiviteter -20821,00  
 -Medlemsadministration -300,00

Övriga kostnader
8170 Bankkostnader(Nordea) -1115,00

Skatter
8910 Skatter 2017 0,00

Summa: Kostnader -22236,00
    

Årets Resultat -20758

Balansrapport 2017, Dataföreningen i Norrbotten, orgnr 897001-4695

Omsättningstillgångar: SEK
1050 Bank Ingående balans: 62074,25 2017-01-01  

Perioden 2017: -20758,00    
Utgående balans: 41316,25 2017-12-31   

Summa Tillgångar: 41316,25

Skulder och Eget Kapital: 
Årets vinst/förlust -20758,00






