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Fakta om kretsen 
Dataföreningen är ideell och intressedriven. 

Dataföreningens 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 leverantörer/säljare och användare/köpare av 

produkter och tjänster 

• fortlöpande ha internationella och nationella kontakter för att bevaka utvecklingen inom IT‐området 

Östra Kretsen täcker landskapet Östergötland. Vi samarbetar med närliggande kretsar. 

Denna Verksamhetsberättelse är gemensam för föreningen Dataföreningen i 
Sverige, Östra kretsen och Resultatområdet Östra, inom Dataföreningen i 
Sverige Infra AB (Dataföreningen i Sverige fram till mars 2019, därefter 
dataföreningen i Sverige), som är knutet till Östra Kretsen. 

 
 
 

Kretsen har under verksamhetsåret haft följande styrelse: 
Ordförande 
Gunilla Almesåker  

 

Kassör 
Mariam Kampkar till juli. 
 
Ledamöter 

   Katarina Marmolin 

   Åke Rolf 

   Ann-Charlotte Johannesson 

   Dag Forsén 

   Jonathan Wictorén 
 

Kretsens revisorer 
 

Sören Thornell ordförande/sammankallande 
Stefan Rising ledamot 

 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 styrelsemöten. Årsstämman genomfördes den 14 mars 2019. Vid 
stämman valdes Gunilla Almesåker till ordförande.  
 

Kretsens ordförande ingår i Riksföreningens styrelse,  
Vid årets slut hade Östra kretsen 95 (123)betalande medlemmar. 

 
Kretsen  omsatte  -18 348 SEK ( -3 697 SEK).   
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Aktiviteter under året 
Dataföreningen ska skapa intressanta program och attraktiva aktiviteter för alla 

som har anledning att följa utvecklingen inom IT-branschen.  

Dataföreningen Östra Kretsen samverkar med IT-Ceum, som det finns ett tecknat samarbetsavtal med. IT-Ceum 
omfattas av Östergötlands Museums ombyggnation och verksamhet har inte kunnat bedrivas där under året.   

   Motsvarande samarbete finns tecknat med Creactive, Mjärdevi. 

Vidare samarbetar Dataföreningen med Linköpings Universitet.  Dataföreningen söker ständigt att samarbeta 
med de aktiva aktörerna inom IT-branschen. 
Föreningen har fortfarande ett medlemstapp.  Det pågår ett fortsatt arbete att förbereda föreningen och dess 

kretsar inför ett omtag kring hur vi ser på Dataföreningens roll i samhället i stort och hos våra medlemmar i 

synnerhet. Förändringsarbetet fortgår och det finns en strävan att öppna upp Dataföreningen genom att 

ytterligare bredda våra aktiviteter till att omfatta IT i samhället och IT som en roll i varje människas vardag. 

Från Riksorganisationen har det initierats ett arbete för att överlåta ett antal marknadsfunktioner som legat 

centralt. Resursmedel kommer att tillföras föreningen från riks. Förändring kommer ske under 

verksamhetsåret 2020. 

I styrelsen för Östra kretsen har tyngdpunkten under året legat på att finna verksamheter som lockar 

medlemmar och hur Dataföreningen Östra kretsen ska möta framtiden. 

  Styrelsen genomförde i juni under ledning av Katarina Marmolin en workshop för framtidssatsningar inom  

  Föreningen. 

  Styrelsen har använt förre kassören Carola Holmér som stöd i bokföring och kassörskap. 

 
Det har under året varit aktiviteter i Östra kretsen i enlighet med nedan redovisning, ytterligare aktiviteter har 

utannonserats men intresset att närvara har varit begränsat. 

 

Dataföreningen samverkar i många frågor med moderföreningen Dataföreningen i Sverige, genom att 

marknadsföra i första hand Meet&Learn-paket och övriga events som annonseras på  http://www.DFS.se  

 

 

Datamuseet/ITceum  
Denna verksamhet har under året legat nere 

 
 

Föreläsningar 
- En mycket uppskattad föreläsning genomfördes med Jan Olsson, NOA IT, Bedrägerier i Cyberrymden, 

Wallenbergssalen Östergötlandsmuseum 

 

 

Stipendieutdelning 
 

Årets pris för bästa exjobb under 2018, delades ut för 20:e gången i samarbete mellan Dataföreningen och 
Linköpings universitet där Professor Simin Nadjm-Tehrani varit en stark drivkraft. Ceremonin på Creactive 
den 14 maj, innehöll korta presentationer av de nominerade exjobb, och priset delades ut av årets 
promotor. 

  Årets promotor var: Inger Erlander Klein 
 

Vill du läsa mera årets pristagare och tidigare års pristagare så använd följande länk: 
https://www.ida.liu.se/edu/ugrad/thesis/priser/ida-pris/ida-pris-2018/ 

http://www.ida.liu.se/edu/ugrad/thesis/priser/ida-pris/ 
 

Övriga aktiviteter  
   

- Bokföringstjänster sker genom kassörens försorg 

- Arbete med att etablera intresseområden för medlemmar och för att öka antalet medlemmar har bedrivits 

under följande rubriker: Digistradan - NTM – media sfären, IoT – Byggsektorn, uppkopplad arbetsplats, NCC 

och LiU, Innovationsveckan,  E-hälsa - BIG data, CxO – särskild informationsgrupp för CxO avser flera olika 

ledande befattningar som ex. CDO och CTO  

- Ordförandebrev har skickats ut till IT företag i region Öst och medlemmar 

http://www.dfs.se/
https://www.ida.liu.se/edu/ugrad/thesis/priser/ida-pris/ida-pris-2018/
http://www.ida.liu.se/edu/ugrad/thesis/priser/ida-pris/
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- Samarbetet med riksorganisationen har förstärkts under året. 

- DFÖ har också uppnått ett etablerat samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och dess 

samarbetspartners – som har givit tillgång till lokaler mm. 

 
Valberedning har varit: 
Sven Ehn som sammankallande/ordförande och ledamöterna Simin Nadjm-Tehrani och Bo Johnsson. Sven Ehn 
avsade sig ordförandeskapet vid halvårsskiftet. Ingen ersättare har utsetts under året. 

 
 
 
 

 
Linköping den 1 mars 2020 

 
 
 
   Gunilla Almesåker Katarina Marmolin Ann-Charlotte Johannesson 
   Ordförande vice ordförande ledamot 
 
 

 
  Jonatahan Wictorén Dag Forsén  
  ledamot ledamot  
 
 
 
  Åke Rolf   
  ledamot
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