Hovedstyrets beretning for driftsåret 2016
Foreningens Hovedstyre har i perioden 1.1.2016 til 31.12 2016 hatt følgende sammensetning:
Henry Karlsen
Tom Hagen
Egil Ove Farstad
Jan Fredrik Sagdahl
Heine Korneliussen
Roger Johannessen
Jan Willumsen

Distrikt Østlandet
Distrikt Vestlandet
Distrikt Nord-Vestlandet
Distrikt Midt-Norge
Sør-Vestlandet
Uavhengig
Uavhengig

URG AS
ITR AS
Marint Kompetansesenter
Totalitet AS
Tent Forsikring AS
Evry ASA
Peritus AS

Medlemsoversikt
Antall medlemsbedrifter var pr. 31.12.2016 var i underkant av 700 bedrifter. 73 bedrifter
meldte seg ut og 24 meldte seg inn foreningen i løpet av 2016. Antall personlige kontakter i
medlemssystemet var litt under 1500. Hovedårsaker til utmeldinger har vært at bedriftene har
gått over til andre løsninger enn den som ga tilknytning til foreningen, tillegg til noe oppkjøp
og konkurser. Hovedårsaken til innmeldinger er gjennom innkjøpsprogrammet, og
brukergruppene på Dynamicsporteføljen og Software Protect.
Medlemsbedriftene fordeler seg med Østlandet 63 %, Sør-Vestlandet 10 %, Vestlandet. 10 %,
Nord-Vestlandet 7 % og Midt-Norge 10 %. Denne fordelingen er stabil i forhold til
foregående år.
Tillitsmannsapparatet
Styrene i alle distriktsforeninger og grupper utgjorde i alt 40 personer. som deltar i driften av
foreningen og gjennomføring av de ulike arrangementer som foreningen har i løpet av et år.
Økningen i antall tillitsvalgte er gledelig og forventes å vise seg i økt aktivitetsnivå.
Arbeidet i Hovedstyret
Hovedstyret har hatt møte 7 ganger i løpet av 2016. Dette har vært fysiske og videomøter. Av
de saker som er behandlet kan nevnes:
Aktiviteter og aktivitetsnivå for medlemmer i alle distrikter.
Budsjetter/økonomi/framtidsutsikter.
Samarbeid mellom sekretariatet, distriktsforeninger, faggrupper, interessegrupper osv.
Samarbeid med leverandørene til fordelsprogrammet og fordelsprogrammets innhold og
betingelser.
Samarbeid med IBM, Microsoft, Multi-Support og deres forhandlere.
Samarbeidet mellom de representanter som utgjør foreningens hovedstyre har vært godt og
det er ikke registrert interessekonflikter.
Internett hjemmesider (http://www.commonnorge.no)
Hjemmesidene og mail fortsetter å være foreningens foretrukne kommunikasjonsform.
Common Europe
Foreningen har vært medlem i Common Europe i 2016. Foreningen har vært representert i
teknisk komité av Inge Kjølsvik, Varner Tekstil AS og deltok på Common Europe i
Stockholm i juni.

Common USA
Foreningen har vært medlem i Common USA i 2016.
Nordiske søsterforeninger
Kontakten med Common Danmark og Common Sverige (Data3) har vært god og foreningene
har vært til gjensidig nytte og støtte i 2016.
Samarbeidet med IBM AS og IBMs partnere
Representanter for IBM Norge AS, Business Partners, agenter og leverandører har vist
interesse for foreningen. Kontakt hos IBM har vært Martin Strandos.
Microsoft Business Solutions
Foreningen har sammen med Peritus arrangert Dynamics konferanse til Microsofts
forskningslab utenfor København. Representanter for Microsoft Norge har vist interesse for
foreningen og tatt initiativ til å skape arrangement i 2017. Kontakt hos Microsoft har vært
Anne Kathrine Stensund.
Samarbeidet med Multi-Support AS
Vi hadde i 2016 et godt samarbeid med Multi-Support AS. MultiTeam har hatt lavere aktivitet
enn tidligere år. Vi vil fortsatt søke å lage gode arrangement i samarbeid med Multi-Support
AS.
Distriktsforeninger, bruker-, fag- og interessegrupper
Det meste av arbeidet i foreningen skjer i distriktsforeningene.
Det var i tillegg til distriktsforeningene følgende grupper i arbeid:
Løsning1-gruppen for brukere av Løsning1 ERP system.
Dynamicsgruppen
for brukere av Microsoft Dynamics ERP systemer. AX, NAV og CRM.
MultiTeam
for brukere av Multi-Supports produkter.
ISBG
for brukere av IBM Samhandling teknologi.
Spectrum Protect
for brukere av IBM Spectrum Protect.
Medlemsarrangementer
Foreningens grupper har til sammen gjennomført 9 ulike medlemsarrangementer på
landsbasis. 3 arrangement ble kansellert av ulike årsaker. Dette er en moderat nedgang i
forhold til 2016. Ambisjonen for 2017 legges høyere enn 2016.
I tillegg til egne arrangement har foreningen invitert til arrangement hos Data3 i Sverige,
Common Danmark, Common Europe og Common USA.
Leverandøravtaler
Lenovo har styrket temaet rundt Common bid med flere dedikert personer. Avtalene har gitt
medlemmene store besparelser og har gitt foreningen tilvekst av nye medlemmer de siste
årene. Foreningen planlegger flere gode avtaler i året som kommer.
Sekretariatet
Sekretariatet har i 2016 bestått av Øistein Tidemand-Johannessen som daglig leder.
Til hjelp ved arrangementer har foreningen i stor utstrekning fått hjelp av tillitsvalgte. For
oppgaver som hjemmesider, markedsføring og kampanjer har foreningen benyttet innleid

kapasitet. Lars Ovlien har i vesentlig grad blitt benyttet her. Sekretariatet bruker i dag
MailChimp for å sende nyhetsbrev til medlemmene.
Økonomi
Foreningens regnskap for 2016 viser et underskudd på kr.170.021,- Det budsjetteres med at
2017 vil bli et normalår med balansert økonomi.
Budsjett 2017
Budsjettet er lagt opp til å gi et overskudd på kr 25.000. Det vil i 2017 bli lagt stor vekt på å
øke verdien ved å være medlem i foreningen og tiltrekke seg nye medlemsbedrifter.
Foreningens system for medlemsoppfølging og medlemskommunikasjon er fragmentert og
delt på systemer som ikke vedlikeholdes av leverandør. Det er ønske fra sekretariatet en
enklere mer moderne plattform for å administrere og å føre dialog med medlemmene.
Foreningens verdig og styrke har alltid ligget i nettverket medlemmene imellom og
medlemmenes mulighet til å dele på kompetanse, erfaringer samt å bygge nettverk.
Foreningen vil legge til rette for at enda flere får mulighet til å delta på våre kurs og
konferanser i året som kommer.
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