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   1 Fakta om Kretsen 
Dataföreningen är en oberoende ideell förening för organisationer och 
individer som delar visionen Digital Destination Sverige – en digitalisering 
som stärker människan 

Föreningens ändamål är att:  

• aktivt verka för en sund utveckling och användning av IT i samhället  
• främja och utveckla medlemmarnas kontakter, erfarenhetsutbyte och 

kompetensutveckling 
• främja forskning, kunskapsspridning, certifiering och 

utbildningsverksamhet 
• främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantör/säljare 

och användare/köpare av produkter och tjänster  
• fortlöpande ha kontakter inom IT-området och bevaka utvecklingen  

  

Västra Kretsen omfattar området Halmstad i söder, Jönköping i öster och 
Karlstad i norr. Kretsen har aktiva lokala nätverk i Göteborg.  

Kretsen har under verksamhetsåret haft följande styrelse:  

  

Ordförande: 

Nilu Thunell, VGR IT  

Ledamöter:    

Peter Sommerland, Länsstyrelsernas IT 

Lisa Svensson, Mecenat  

Tor Farbrot, VGR 

Tommy Winterskiöld Vestlie, IUS Innovation AB 

Suppleant: 

Bertil Blomsterberg  

  

Kretsens auktoriserade revisor är Maria Jonasson, BDO. 

Kretsens Medlemsrevisor är Kent Andersson, Länsstyrelsen.  
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Styrelsen har under året haft tolv styrelsemöten.   

Kretsens ordförande ingår i Riksföreningens styrelse.  

  

Denna Verksamhetsberättelse är gemensam för föreningen Dataföreningen i 
Sverige, Västra kretsen och Resultatområdet Västra, inom DF Infra 
AB/Dataföreningen i Sverige, som är knutet till Västra Kretsen.  

Kretsens kansli har under året varit bemannat genom att arbetet sker på 
distans per dator och telefon. Detta arbetssätt ger bättre tillgänglighet till 
kansliet. Vid årets inledning så lagrades kansliets kontorsutrustning med 
mera i RISE lokaler på Polstjärnegatan 14 på Lindholmen. I början av året 
fick vi nyttja tillfälliga lösningar för styrelsemöten och andra aktiviteter. 

Den 1 maj kunde vi flytta in i ett fem kvadratmeter stort rum i 
kontorshotellet World Trade Center på Mässans gata 10. Där har vi också 
tillgång till lokaler för styrelsemöten och andra träffar. 

2 Året i sammandrag  
Under 2019 har den nedåtgående trenden i antalet medlemmar fortsatt. 
Antalet medlemmar i skrivande stund är 489 personer.   

Samma mönster kan också ses hos andra kretsar runt om i Sverige. Det 
minskade medlemsantalet innebär fortsatt press på föreningens ekonomi och 
möjligheter att anordna aktiviteter.  

3 Aktiviteter  
Huvuddelen av kretsens aktiviteter arrangeras av ca åtta intressenätverk av 
varierande aktivitetsgrad. Ibland samverkar vi vid större aktiviteter 
arrangerade med ledande aktörer i regionen. Båda typerna stöds av en 
inhyrd kanslist som skickar inbjudan, ordnar marknadsföring på social media, 
sköter allt praktiskt arrangemang gällande möteslokal och tar emot 
anmälningar. Kanslisten författar även kretsens månadsbrev och ansvarar för 
dess utskick till medlemmar. Under året har kanslisten bytts en gång vilket 
gett ökad fokus på överlämning och administration. Eftersom varje byte av 
kanslist kräver administration och kontakter med bank, skattemyndighet m fl 
så flyttade styrelsen all ekonomiadministration redan i slutet av 2018 till de 
personer som arbetar med ekonomi i Riksföreningens kansli. Detta har under 
2019 skapat kontinuitet i ekonomiadministrationen och mycket bättre 
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möjligheter till uppföljning av föreningens ekonomi. Det leder också till bättre 
nyttjande av våra gemensamma resurser. Vår nuvarande kanslist har inga 
ekonomirelaterade arbetsuppgifter.   

Under året har styrelsen genomfört bland annat följande aktiviteter i i Västra 
kretsen: 

 2019-02-06  Styrelsens och nätverksledarnas träff inför avstämning 
av verksamhetsplan 2019   

2019-03-19 Årsmöte(föreningsstämma) 

2019-05-02 flyttat kansliet till WTC kontorshotell som erbjuder flera 
typer av möteslokaler för nätverksträffar, styrelsemöten och andra 
aktiviteter, 

2019-05-21  kunnat erbjuda våra medlemmar rabatt till Forum4IT 

2019-05-21/23 kunnat erbjuda våra medlemmar rabatt till Vitalis   

2019-06-17  flyttat innehåll från förråd på Shurgard till WTC och 
avslutat Shurgardförrådet 

2019-09-06  ITIL nätverk - ITIL4 frukost  

2019-09-12 Höstens kickoff med föreläsare och extrastämma för 
inval av suppleant Bertil Blomsterberg 

2019-09-13 besökt Humanus yrkeshögskola och berättat om 
kompetenspaket i Dataföreningen 

2019-09-15 anlitat ny kanslist, Moa Kemi från Academic Work 

2019-09-18 kunnat erbjuda medlemmar samma förmåner ITSMF 
höstträff som deras medlemmar 

2019-10-19 flyttat innehåll från tillfälligt förråd från RISE på 
Polstjärnegatan till WTC 

2019-11-13  After work – Service Automation framework -  Netgain  

2019-11-21 presenterat Dataföreningen för företagshyresgästerna 
på WTC 

2019-11-28  Säkerhets nätverk i samarbete med ISACA - Artificial 
Intelligence: Hype or reality 

2019-12-05 Julbord för styrelse och nätverksledare 
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2020-01-15  After work - Power Query - Infocell 

2020-02-12  After work- MARKNADSANALYS AV AFFÄRSSYSTEM - 

HerbertNathan & co 

 

Specifikt om nätverken  

Trenden med nedgång i antal aktiviteter och antal deltagare i befintliga 
nätverk har fortsatt. Vi har haft ungefär en nätverksträff per månad. 

ITIL-nätverken har varit mest aktiva under året och har haft flera 
nätverksträffar och andra aktiviteter. IT-säkerhet har också haft två träffar 
varav en berörde AI. 

Utöver detta har vi haft nätverksträffar med föreläsningar om bland annat 
agil vs vattenfall projektstyrning, tjänsteautomatisering med mera. 

I samband med årsmöte och höstkickoff har vi haft föreläsningar med ämnen 
som IT-marknadstrender, ITIL och GDPR och IT-juridik. 

4 Marknadsföring  
Västra kretsen deltagit och bidragit i olika typer av samarrangemang, som 
gett förmåner för våra medlemmar. Våra event och våra samarbetspartners 
event har publicerats på Facebook och Linkedin samt skickats till medlemmar 
via epost med månadens nyhetsbrev.  

5 Summering 
Dataföreningens verksamhetsår 2019 har inneburit personalbyte av 
kanslistrollen. Det har lagts ner mycket arbete på att hitta ny kanslilokal med 
kort varsel och flytta till ny lokal där vi kan även anordna aktiviteter. Flertalet 
gamla domänavtal och diverse kontrakt har sagts upp. Kretsens 
ekonomiadministration sköts nu av inhyrd ekonom med stor erfarenhet av 
Dataföreningen. Styrelsemedlemmars kommunikation sker främst via en 
privat Facebookgrupp. Kretsens samtliga handlingar hanteras och organiseras 
i Google Drive. Ett fokus i styrelsen har även varit att stötta valberedningen i 
arbetet att få nya styrelsekandidater för 2020/21. 

Positivt inslag under året har varit den lyckade flytten av våra grejer från 
RISE till World Trade Center kontorshotell, vars lokaler och tjänster alla är 
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nöjda med. Det var också bra att vi kunde avsluta avtalet med Shurgard och 
tömma förrådet. 

Det fungerar också mycket bra med nya kanslisten. Vi har dessutom fått in 
en duktig och erfaren suppleant i styrelsen som blir ordinarie ledamot 
kommande år.  

 


