
 
 
  

 
 

 
 
 

 
Styrets årsberetning 2003 

 

 

Årsmøtet på Huso Fjellgård i Hemsedal 26-28. mars ble eneste fellesarrangement for foreningen i 

2003. 

Til tross for litt vanskelig lokalisering ble det et rimelig bra frammøte, i alt ca 35 personer. 

Hovedtema for konferansen var Dynamics og vi hadde besøk av Thomas Hansen fra Danmark som 

eneste eksterne foredragsholder. Egne krefter bidro med både presentasjoner og 

erfaringsutveksling. I ettertid fikk vi noen tilbakemeldinger på at vi denne gangen hadde reist litt 

for langt til fjells (geografisk) og styret besluttet derfor å vende tilbake til Lillehammer området for 

årsmøtet i 2004 for å gjøre det litt enklere kommunikasjonsmessig. 

Et nytt innslag ved dette møtet var en gruppe studenter ved NITH som benyttet Progress som 

verktøy i forbindelse med sin hovedoppgave. Artig å høre at disse hadde en svært positiv 

oppfatning av verktøyet. Det blir også mye mer moro for de eldre når ungdommen er med på 

festen! 

  

Målsettingen var også å holde et eget høstmøte men vi valgte i steden å ta i mot invitasjon fra den 

svenske brukerforeningen om å delta på deres årsmøte 6-7. november.  11 nordmenn tok turen over 

for å treffe likesinnede og høre foredrag om versjon 10 og Dynamics med henholdsvis David 

Olsen og Anthony Swindells. Vi fikk også treffe for første gang den nye lederen for Progress i 

Skandinavia, Christian Büll – et meget hyggelig bekjentskap! 

All økonomi ved dette arrangementet ble håndtert av den svenske foreningen og det er dermed blitt 

et vesentlig gap mellom budsjetterte og virkelige møtekostnader/inntekter for vår forening. 

 

Brukerforeningen bidro også til å få satt i gang en arbeidsgruppe for Dynamics i 2003. Det ble 

avholdt 4 møter i regi av Bjørn Kroghrud hos Progress men som også tidligere erfaring viser så er 

det tungt å holde et slikt forum i gang.  

 

Styret: 

 

Engasjement og samarbeid i styret har fungert svært bra. Det har vært avholdt 10 møter – for det 

meste i lokalene til Progress i Sandvika. Med samme besetning som i 2002 er dette nå blitt en 

samkjørt gjeng der det er lett å komme fram til avgjørelser - som også følges opp på en utmerket 

måte. 
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