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INNLEDNING 

 

FANS – foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt 

var antall medlemmer 42, hvorav 9 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde 

partnerstatus.  

 

STYRET 

 

Styrets hovedoppgaver har vært: 
 

 Legge planer for FANS 2016 og 2017 

 Jobbe med innhold og form rundt brukersamlinger 

 Skaffe foredragsholdere til brukersamlinger 

 Etablere, detaljere og tilrettelegge innhold i program brukersamlinger. 

 Lede brukersamlinger 

 Bidra med faglig innhold på hjemmesiden og i brukersamlinger 

 Rekruttering av nye medlemmer 

 Delta på styremøter og brukersamlinger 

 Skaffe engasjement rundt egen LinkedIn gruppe 

 

Brukersamlingene har fristet mange deltagere også i år, og styret vil fortsatt jobbe med 

å styrke det faglige innholdet i samlingene.  

 

FANS har arrangert 2 brukersamlinger i Stavanger i fint samarbeid med partneren 

Capgemini. I 2016 ble det gjennomført 2 samlinger i Trondheim i godt samarbeid med 

Sparebank 1 SMN. I Tromsø gjennomførte vi også 2 samlinger i 2016, en hos Helse Nord 

og en hos Sparebank1 Nord-Norge.  

 

Styret har hatt, og vil fortsatt ha, fokus på å skape enda større engasjement og 

deltagelse fra SAS-brukere – samt jobbe for å rekruttere nye medlemsbedrifter. 

 

Styret består av (fra venstre):  

 

 Nils Erik Fossum, Posten Norge AS - styreleder 

 Per Ove Asperud, Gjensidige Forsikring 

 Pål Steinar Schau, Sparebank 1 Oslo Akershus 

 Petter Dybvig, SAS Institute AS 

 Tore Borge, Storebrand ASA 

 Viggo Skar, OUS HF 

 

 

 

 

Kaja Emilie Stræte fra SAS Institute har ansvaret for blant annet medlemsregister, 

utsendelser, administrasjon av brukermøter, websiden og LinkedIn. Styret har 

gjennomført 8 styremøter gjennom året. 
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DRIFTSPARTNER 

 

SAS Intitute AS’ hovedleveranser har vært: 

 

 Organisere og gjennomføre brukersamlinger; tilrettelegge innhold, invitasjoner, 
logistikk og administrasjon ved påmelding og gjennomføring av samlingene. 

 Medlemshåndtering; administrasjon og kommunikasjon 

 Styremøter; administrasjon og referater 

 Hjemmesider; innholdsoppdateringer, samt distribusjon av nyheter og andre 

meldinger til medlemmene.  

 

MEDLEMSBEDRIFTER 

 

Ved utgangen av året talte FANS 42 hovedmedlemmer. 

Disse fordeles etter følgende definisjoner: 

 

 27 medlemsbedrifter med flere personer tilknyttet pr bedrift 

   9 personlige medlemskap 

   6 medlemsbedrifter med partnerstatus 

  

Listen over medlemsbedriftene finner du som vedlegg til denne årsberetningen. 

 

PARTNERE 

 

 

 

Styret vil fortsette arbeidet med å utvikle et godt samarbeid med partnerne og et enda 

større engasjement, for å sikre bra innhold til brukersamlingene og kunne formidle 

verdifull kunnskap til alle SAS-brukere innenfor FANS-nettverket. 

 

AKTIVITETER 

 

 

 

Foreningen har gjennomført ulike aktiviteter for å engasjere, skape dialog og faglig 

utvikling mellom SAS-brukere.  

 

Følgende 13 brukersamlinger er avholdt i løpet av 2016: 

 

Oslo 

 

Til sammen 7 brukersamlinger ble avholdt i Oslo i henholdsvis januar, mars, april, mai, 

september og november. Temaene har vært rettet mot analyse, BI og Visualisering, Data 

Managment, SAS Administrasjon, Teknisk Arkitektur og Customer Intelligence.  

 

På de fleste samlingene ble det presentert kundecase i tillegg til foredrag fra partner og 

SAS Institute. Deltagelsen fra medlemmene har ligget på mellom 40 og 140 personer på 
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disse samlingene. Brukersamlingen i mai med båttur og juleavslutningen i desember 

samlet hver over 140 deltagere, noe som er ny rekord.  

 

Stavanger 

 

Tidlig mars og i midten av oktober ble det avholdt brukersamling i Stavanger. Med god 

støtte og hjelp fra vår partner Capgemini, ble et godt faglig program gjennomført og 

etterfulgt av mat og drikke i Stavanger sentrum.  

 

Ca 20 personer deltok på hver samling. Brukersamling i Stavanger har definitivt blitt en 

god tradisjon. 

 
Trondheim 

 

I mars og november ble det avholdt brukersamlinger i Trondheim. Begge samlinger ble 

avholdt i Sparebank 1 SMN sine lokaler etterfulgt av mat og drikke i sentrum. Stor takk 

til SMN. 

 

Ca 25 personer deltok på hver samling.  

 

Tromsø 

 

Vår og høst ble det også avholdt brukersamling hos Helse Nord og Sparebank1 Nord-

Norge i Tromsø. Samlingene hadde interessante faglige innslag med sosial samling på 

Rorbua i etterkant. Takk til alle bidragsytere. 
 
Cirka 25 personer deltok på hver samling.  

 

Foredragsholdere 

 

Styret takker også foredragsholderne fra både kunder, partnere og SAS Institute for 

mange gode foredrag i året som gikk. Vi får aldri for mange innspill til foredrag og tema 

som ønskes tatt opp, så her oppfordrer vi til å være frempå – enten når det gjelder 

eksterne innlegg eller om man selv har noe man ønsker å bidra med. 

 

 
 

«LinkedIn» 

 

I 2014 fikk FANS sin egen LinkedIn gruppe, og denne ble drevet videre i 2016. Vårt 

ønske er at FANS medlemmer blir aktive brukere av denne gruppen. Den kan bli nyttig 

som en kanal for kompetansedeling i tillegg til informasjonsdeling. Ved årsslutt 2016 

talte gruppen omtrent 310 medlemmer, en økning på 50 personer fra samme tid året før.  

 

Rekruttering 

 

FANS ønsker fortsatt å engasjere flere fra hver medlemsbedrift, samt å få flere bedrifter 

med i foreningen. Vi erfarer fortsatt at den beste rekrutteringsmåten er direkte kontakt 

med nøkkelpersoner. Styret har personlig vært aktive i dette arbeidet, og har det som en 

av hovedoppgavene fremover også. 
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SAS Global Forum 

 

Denne internasjonale SAS-samlingen foregikk i Las Vegas i USA 18-21. april. Som vanlig 

reiste en stor delegasjon over fra Norge. Mange av medlemsbedriftene benyttet den 

store fordelen i FANS som inkluderer to gratisplasser i sin medlemskontingent 

(bedriftsmedlemmer). 

 

FANS – Four Associations of Nordic SAS users 

 

14. desember ble FANS Norden (med nytt internasjonalt navn) annonsert. Den norske 

modellen for SAS brukergruppe ble da introdusert til Sverige, Danmark og Finland.  

 

Det vil blant annet bli økt fokus på kompetansedeling mellom de nordiske land, hvor vi 

vil se økt bruk av «communities» og «webinarer». Disse er allerede etablert og aktive, og 

tilgang er via SAS Institute sine offisielle nettsider. 

 

2016 – Året FANS feiret 10 år 

 

31. mai samlet 144 SAS-brukere seg til sommeravslutning. Vi startet dagen med fine 

foredrag av blant annet Capgemini, Statistisk Sentralbyrå og Centric Innovation på Saga 

Kino. Deretter gikk vi til Aker Brygge hvor seilskuten Helena tok oss til Ingierstrand 

Restaurant i 25 varmegrader og strålende sol. 
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På Ingierstrand Restaurant ble vi servert spansk tapas samt en stor marsipankake som 

markerte FANS 10 år, og magikeren Hans Grane underholdt.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ØKONOMI 

 

Den økonomiske situasjonen har vært akseptabel i 2016. Samtidig er styret glad for at 

kunder, partnere og SAS Institute bidrar med lokaler og nødvendige ressurser ved 

behov.  

 

Poster Beløp 

Inntekter 

 Medlemskontingenter 

 Sponsor arrangement, annet 
 

Sum inntekter 

 

Kr 705.000 

Kr           0 
 

Kr 705.000 

Kostnader 

 Web innholdsoppdateringer løpende 

 Brukersamlinger; invitasjon/admin/deltagelse/lokalleie 

 Nyhetsbrev; innholdsproduksjon, distribusjon 

 Styremøter; forberedelse, gjennomføring, referater 

 Medlemshåndtering og administrasjon, løpende 

 Prosjektledelse, løpende 

 Drift publiseringsløsning  

 Rekrutteringskostnader 

 Deltakere på SAS Analytics Experience 

 Annet (servering m.m. på brukersamlinger) 
 

Sum kostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kr 702.281,70,- 

 

Sum overskudd 

 

Kr 2.719,- 

 

Styret har prioritert til dels store ressurser på brukersamlingene i 2016, og spesielt på to 

hovedarrangementer: sommersamling med foredrag i «kinosal» med påfølgende båttur 
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til Ingierstrand med over 140 personer, og julesamlingen i SAS sine lokaler med foredrag 

og sosial samling med koldtbord og vinsmaking med Finansavisens Svein Lindin.  

 

For sommersamlingen økte vi budsjettet ift. tidligere år ettersom dette også var 

markering av FANS` 10 års jubileum.  

 

Tilbakemeldingene og interessen for slike samlinger er svært god, og vi vil fortsette 

planlegging av slike samlinger også for neste år. Samtidig vil noen samlinger være mer 

faglig spisset (nettverksmøter), og vi skal fortsette å ha samlinger i andre byer enn Oslo. 

 

Det er allerede planlagt med brukersamlinger i Oslo i januar og februar, samt i 

Stavanger, Tromsø og Trondheim i løpet av mars 2017. 

 

 

 

Oslo, februar 2017 

 

 

Sign. 

 

 

             

Nils Erik Fossum   Per Ove Asperud   Petter Dybvig 

 

 

                        

Pål Steinar Schau   Tore Borge    Viggo Skar 
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VEDLEGG: Liste med medlemmer i 2016 

 

Totalt 43 medlemsbedrifter 

 Bisnode 

 BN Bank 

 Norges Sjømatråd 

 Entercard Norge AS 

 Gjensidige Forsikring 

 Helse Nord RHF 

 IF Skadeforsikring 

 KLP Forsikring 

 NAV Arbeids- og velferdsetaten  

 Posten Norge AS 

 Oslo Universitetssykehus HF 

 Sandnes Sparebank 

 Sparebank1 Alliansen 

 Statistisk Sentralbyrå 

 Storebrand Livsforsikring AS 

 Sykehuspartner 

 Tekna, Teknisk naturvitenskapelig 

forening 

 Telenor Norge as 

 TNS Gallup 

 ConocoPhilips Norge 

 Capgemini 

 DNB 

 Oslo Pensjonsforsikring 

 Santander 

 Eika forsikring 

 Helseforetakenes senter for 

pasientreiser 

 VPS – verdipapirsentralen 

 Oslo Pensjonsforsikring 

 

Personlige medlemskap 

 

 Andre Groth Grønlund, Analysepartner AS 

 Sigrid Holm, Vox 

 Sverre Lundeby, Lundeby Consulting 

 Morten Fredrik Amundsen, Landkreditt Bank 

 Rune Nordbye, Landkreditt Bank 

 Pål Oftedahl, Egmont Publishing 

 Trond Tufte, Egmont Publishing 

 Kristian Sonnenberg, Widerøe`s flyveselskap 

 Ketil Eidsaunet, Clarity Consulting 

 

Partnere 

 

 Capgemini 

 Evry 

 Knowit 

 Develop 

 NextBridge 

 Centric Innovation 


