
Protokoll föreningsstämma 2018 
Föreningsstämma 20 april 2018 

Mötet inleddes kl. 10:00 av Isobel Hadley-Kamptz, ordförande i Dataföreningen, som hälsade alla välkomna och 
öppnade mötet. Mötesförhandlingarna inleddes ca kl. 10:05 VERSION 4.0

1.Val av ordförande
Till mötesordförande valdes Rolf Eklund 

2. Val av sekreterare
Till mötessekreterare valdes Linda Djupenström Lundell 

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. 

4. Val av två justerare
Till justerare valdes Mikael Borgman och Martin Malm. 

5. Frågan om stadgeenlig kallelse
Fastslogs att stämman var stadgeenligt utlyst. 

6. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes. På plats på stämman fanns 13 röstberättigade fullmäktige. 

Se Bilaga A. 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse och årsredovisning finns i Bilaga B. 

Dataföreningen fortsatte att tappa medlemmar under 2017, med 38% (från 7 841 till 4 860) vilket är ett större 
tapp än tidigare år. Det är tydligt att inaktiva medlemmar, de som inte utnyttjar någon av våra medlemsförmåner, 
nu i större utsträckning lämnar föreningen. Vi har en utmaning i att bättre kommunicera nyttan av våra 
erbjudanden. 

Under 2017 omstrukturerade vi vårt erbjudande i två kompetenspaket, Meet&Learn (1 500 kr exkl moms) och 
Read&Learn (500 kr exkl moms). I Meet&Learn ingår tillgång till våra öppna aktiveter för nätverk och teman. 
Medlemskap ingår i paketen utan särskild avgift. Av dem som förnyade sina medlemskap, valde cirka 80 procent 
Meet&Learn. 

Under 2017 genomförde vi 175 aktiviteter. Vi har webbsänt 27 möten med i snitt 5 deltagare på distans per möte. 
Tekniken som använts har dock visat sig ha åtskilliga begränsningar, varför det varit problem med kvaliteten. 

Vi ökade insatserna i marknadsföring, framför allt i sociala medier. Genom högre inläggsfrekvens, ökad 
annonsering och fler följare har vi ökat räckvidden. Idag når vi fler som ännu inte är medlemmar. 

Under året genomfört besparingsåtgärder i den centrala administrationen och även parkerat ett antal projekt av 
kostnadsskäl (CITP, namnbyte, process där DFK-kunder automatiskt blir medlemmar, vidareutveckling av DF 
Analys samt automatiserad marknadsföring av
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webbsändningar). Under hösten påbörjade vi en utredning av en ny rationellare systemstruktur. Vi påbörjade 
också anpassningen till EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 

Vi har inlett fler samarbeten, framför allt med IFIP, KTH och Open Knowledge. 

8. Revisorernas rapport
Auktoriserad revisor har varit Lena Hasselborn, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB samt medlemsrevisor 

Ronny Månsson, Area System. 

Utöver revisionen av årsredovisningen, som gjorts enligt de krav som ställs i ISA och enligt god revisionssed i 
Sverige, har även en revision utförts av styrelsens förvaltning för Dataföreningen för 2017 samt dispositioner 
beträffande föreningens resultat. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman disponerar enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Medlemsrevisorns reflektioner 
Dataföreningen har under 2017 tappat de ekonomiska muskler man fortfarande hade under 2015 och 
2016 i och med ett fortgående medlemstapp. Under 2017 tvingades man till indragningar och 
kostnadsbesparingar. Dock, menar Ronny, att denna nedåtgående trend inte speglas i prognosen för 2018. 
Verksamhetsplanen för 2018 bygger på att medlemsantalet är oförändrat för 2018, dvs. 4900 medlemmar. 

Ronny betonar vikten av att vi bygger vårt varumärke och att vi måste börja agera nu. En anledning till 
medlemstappet, menar Ronny, kan vara ett otydligt varumärke och en krympande varumärkeskännedom. En 
annan, konkurrens från liknande koncept som dessutom är gratis. 

Se bilaga C för revisorernas rapporter i sin helhet. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultatet
Stämman fastställde resultat- och balansräkningar liksom även dispositionen av resultatet. 
Årsredovisningen finns i Bilaga B. 

10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
I enlighet med rekommendationen från revisor Lena Hasselborn beviljades ordförande och styrelseledamöter 
ansvarsfrihet. 
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11.Fastställande av verksamhetsplan och budget
Verksamhetsledaren Christer Berg presenterade verksamhetsplanen 
för 2018. Se Bilaga D. 

Verksamhetsplan 2018 
Vi ska under året: 

• Förstärka möten som erbjudande
• Skapa en plattform för inspelade möten
• Kommunicera plattformen och webbsända möten
• Arrangera fler möten
• Nå fler som inte är medlemmar
• Lansera ett företagspaket och ett högskolepaket
• Stärka samarbetet mellan DF och DF Kompetens
• Etablera en säljprocess
• Sänkta kostnader (ca 150 000 kronor) genom en förenklad

administration
• Lindrigare formella krav
• Styrelse inte längre nödvändigt

Informationspunkt 
Det finns ett styrelsebeslut att utreda en sammanslagning av riksföreningen, kretsarna och 
avdelningarna till en organisation. Detta för att uppnå: 

Enligt ett första utkast ska det fortsatt vara lokal kontroll och styrning över verksamhet och innehåll 
med bibehållen ekonomi. Detta kommer regleras i nya stadgar (2019) 

Budget 2018 
Verksamhetsledaren Christer Berg presenterade budget för 2018. Se bilaga E. 

Stämman fastställde verksamhetsplanen och budgeten antogs som en målbudget med synpunkter. 

Till protokollet noterades att styrelsen under året bör bedöma om det bokförda värdet på respektive 
dotterbolag motsvarar det verkliga värdet, och om så inte är fallet ska en korrigering göras av det 
bokförda värdet. Detta räknas inte in i den disposition av det egna kapitalet som styrelsen disponerar. 
Vidare noteras att vid en beräkning av styrelsens rätt till disposition av det egna kapitalet enligt 
stadgarna skall man inte ta hänsyn till eventuella skatteeffekter samt att alla beslut som avser 
ianspråktagande av föreningens kapital är exklusive moms. 
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12. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen

Valberedningen presenterade sitt förslag: 

Ordförande 

Isobel Hadley-Kamptz Omval 1 år 

Samt konstaterade utsedda representanter från kretsarna: 

Ledamöter 
Leif Häggmark (Norra) 
Linda Gustafsson (Mitt) 
Annica Thorberg (Stockholm) 
Elisabeth Wedenberg (Östra) 
Patrik Flensburg (Södra) 
Beslut från Västra meddelas senare 

Ledamöter i valberedningen har varit Anette Gustavsson (ordförande), Elisabeth Stjernstoft, Sven Ehn, 
Robert Andersson, Sara Andreasson och Patrik Flensburg 

Stämman fastställde valberedningens förslag på Isobel Hadley-Kamptz som ordförande samt konstaterade 

val av ledamöter för kretsarna. 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen presenterade sitt förslag:

PWC Omval 1 år 

Revisor 
Lena Hasselborn  
auktoriserad revisor 

PWC Omval 1 år 

Suppleant 
Anna Wergelius  
auktoriserad revisor 

Medlemsrevisor 

Ronny Månsson Area System Omval 1 år 

Omval 1 år 

Suppleant 
Anette Gustafsson 

 

Netsky

Stämman fastställde valberedningens förslag.
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14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen presenterade sitt förslag (samma som för 2017) 

Ordförande:  
Ledamot:     
Suppleant:   
Auktoriserad revisor: 
Medlemsrevisor:  
Revisorssuppleant:  

2 prisbasbelopp 
0,5 prisbasbelopp 

ingen ersättning 
enligt faktura 

8 000 kr 
ingen ersättning 

Aktuellt prisbasbelopp: 45 500 kr 

Stämman fastställde valberedningens förslag. 

15. Val av ordförande i Riksföreningens valberedning
Christer Berg presenterade styrelsens förslag: 

1 år Omval Ordförande Anette Gustavsson 
Ledamöter 

Det ligger på respektive krets att utse representant. 

Stämman fastställde styrelsen förslag på ordförande. 

16. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
Inga motioner har väckts 

Namnbytet skjuts på framtiden 
Enligt ett tidigare stämmobeslut ska föreningen byta namn till DF Sverige och även byta logotype. Under 
arbetet med namnbytet har det framkommit att kostnaderna blir högre än preliminärt beräknat, framför allt 
i DF Kompetens, att föreningen i nuläget saknar resurser att genomför den kampanj som krävs för att 
namnbytet ska bli en framgång samt att valet av namn blivit allt mer ifrågasatt. Se bilaga F. 

Riksstyrelsen föreslår därför att stämman beslutar att namnbytet skjuts på framtiden, att frågan utreds på 
nytt och att frågan åter tas upp på nästa föreningsstämma. 

Stämman fastställde styrelsens förslag på uppskjutet namnbyte 

Finansiering av GDPR 
Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft som lag i Sverige. Föreningen 
behöver därför se över hanteringen av personuppgifter, säkra upp att vi följer den nya lagen och ta fram 
dokumentationen som visar hur vi uppfyller kraven. 

Styrelsen äskar därför en finansiering av arbetet med GDPR på 60 000 kr plus moms 15 000 kr. Se Bilaga 
G. 

Arbetet omfattar inte att anpassa våra system. Styrelsen bedömer att kostnaden för dessa anpassningar 
blir så omfattande att det är mer rationellt att byta ut dem. Framför allt gäller det systemen för 
medlemsregister och aktivitetshantering. För att finansiera systembytet kommer styrelsen att kalla till en 
extrastämma senare i år. 

Linda Djupenström Lundell

Styrelsens propositioner 
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Stämman beviljade föreslagen finansiering med medel ur föreningens kapital. 

Sammanslagning av riksföreningen och DF Infra AB 
Strukturen med ett servicebolag skapades 2002 för att tydligare hålla isär den ideella 
verksamheten och de administrativa tjänsterna. Sedan dess har regelverket för bland annat 
skatter förändrats och det är idag enklare att bedriva blandade verksamheter. Riksstyrelsen 
föreslår därför att servicebolaget DF Infra AB slås samman med Dataföreningen i Sverige. 

Stämman instämde i riksstyrelsens förslag att slå samman Dataföreningen och DF Infra AB. 

17. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden 

Stockholm 2018-04-20 

Rolf Eklund 
Ordförande         

Mikael Borgman Martin Malm 
Justerare Justerare 

Linda Djupenström Lundell 
Sekreterare    
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BUDGET 

INTÄKTER 2018 

Kompetenspaket 6 323 450 

Royalty fr DFI 632 345 

Övriga intäkter 214 000 

Intäkter 7 169 795 

KOSTNADER 

till Resultatområden -1 935 500 27% 

Dataföreningen -637 400 9% 

DF Analys -225 000 3% 

Royalty till DFS -632 345 9% 

Bidrag till ideella kretsar/avdelningar -232 000 3% 

Verksamhetsledare -500 000 7% 

Kansli -2 952 130 41% 

Marknadsföring -50 000 1% 

SUMMA -7 164 375 100% 

Budgeterat Resultat 5 420 

Bilaga E



Bilaga F



Bilaga G
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