
Förvaltningsberättelse 
 

Allmänt om verksamheten 
Dataföreningen i Sverige, Västra kretsen (org.nr. 816000-2203) (kallad DFV) är en ideell, 
oberoende förening med säte i Göteborg. Föreningen är en av de sex regionala kretsar som 
genom avtal med Dataföreningen i Sverige aktivt ska verka för en digitalisering som stärker 
människor, företag, andra organisationer och samhälle. Detta uppnår föreningen främst 
genom att sammanföra människor på en oberoende plattform där de kan 
kompetensutveckla sig tillsammans.  

 

Ägarförhållanden 
DFV ägs av sina medlemmar.  

 

Verksamheten under räkenskapsåret 
Även verksamheten 2021 - 2022 har präglats av den pågående pandemin som försvårat / 
omöjliggjort fysiska möten såväl mellan medlemmar som i styrelsen. Alla möten och träffar 
har därför genomförts näst intill enbart digitalt. Det har dock funnits tillfällen då vi kunnat 
träffas fysisk.  
 
Antalet medlemmar är idag 260 personer. Formerna där våra medlemmar möts har 
utvecklats för att möta våra nya utmaningar. Nätverk och möten följer utvecklingen i 
samhället i stort och vi ser att hybridmöten (både digital och fysisk närvaro) är 
framgångsrika. Vi tror också att detta är något vi kommer att fortsätta med över lång tid, 
vilket gör att styrelsen arbetar på att säkerställa att vi har en fortsatt hög förmåga, både 
tekniskt likväl som upplevelsemässigt. 
 
Under året har nätverksgrupperna fortsatt utvecklats och det har arrangerats ett antal 
webbinarier i varierande ämnen såsom cybersäkerhet, Öppna Data och ITIL. Dessa har visat 
en stabil deltagarlista, som vi hoppas ökar i volym över tid. Vi har också påbörjat planering 
för nya nätverk, samtidigt som vi utvärderar de nätverk vi håller i gång. 
 
Som en del i att fortsatt utveckla vårt medlemserbjudande har vi också genomfört ett 
givande strategiarbetsmöte i augusti 2021. Strategiarbetet tillsammans med utvärdering av 
våra webbinarier har gett oss viktiga insikter. Kärnan i vår verksamhet just nu är våra 
webbinarier. Dessa har vi genomfört öppna även för externa deltagare och vi planerar att 
göra så tills vi kan erbjuda nätverksträffar igen. Vi är naturligtvis övertygade om att 
engagemanget i dessa kommer att öka framöver då vi återgår till en situation då vi kan 
fortsätta med våra fysiska möten igen. Bilden vi får är att deltagarna uppskattar att få tillfälle 
till just nätverkande med andra kompetenta personer med gemensamma intressen. Detta 
ger i sin tur effekter på den egna karriären likväl som att arbeta för frågor med hög relevans 
kopplat till digitaliseringen i Sverige. 
 
Andra händelser av betydande karaktär är att ett nytt samarbetsavtal och återförsäljaravtal 
ingåtts mellan DFV och Dataföreningen i Sverige (Riksföreningen). DFV har även satt i gång 
arbetet med att uppdatera och modernisera föreningens stadgar för att bättre avspegla 



dagens verksamhet. DFV har också fortsatt att satsa på vår digitala närvaro, framför allt 
Linkedin, men även övriga kanaler. Vår nuvarande kanslist är en väsentlig del av vår förmåga 
i detta avseende. 
 
DFV har under verksamhetsåret haft följande styrelse: 
Ordinarie ledamöter: 
Torbjörn Lindgren, ordförande 
Richard Fürst, sekreterare 
Thomas Stjern, kassör 
Bertil Blomsterberg 
Angelica Hafström 
Tore Johnsson 
Per-Erik Eriksson 
Karin Ahlin 
Suppleanter: 
Anette Falkenroth (del av året) 
Suppleant och adjungerad: 
Åsa Garplid (del av året) 
Adjungerad: 
Moa Kemi (del av året) 
Fredrika Beckman (del av året) 
Johanna Löf (del av året) 
 


