
 

OSWA årsberetning for styreperioden 
2018-2019 
Oslo Software Architecture (OSWA) er en ikke-kommersiell stiftelse og medlemsorganisasjon 
som arrangerer seminarer, kurs og andre arrangementer med formål å fremme IT-arkitektur 
som fagfelt. 
 
OSWA baserer seg på Meetup.com som medlemsplattform, og har p.t. nesten 2500 
medlemmer, noe som gjør OSWA til en av Oslos største “Meetup”. Det er gratis å være medlem 
og delta på arrangementene til OSWA. 
 
Styremedlemmene i OSWA er ansvarlige for å planlegge og gjennomføring av arrangementene, 
mens kurs- og foredragsholdere hentes eksternt. Alle som bidrar på OSWAs arrangementer 
stiller opp uten vederlag. 
 
Styret i OSWA mener organisasjonen fremstår som profesjonell og faglig sterk, da 
arrangementene gjennomgående er av høy kvalitet med ettertraktede foredragsholdere fra både 
Norge og utlandet. Styret mener OSWAs viktigste bidrag til Oslos IT-miljø er foredrag og kurs av 
høy kvalitet, men det er ønskelig å gjøre OSWA til en enda sterkere nettverksarena for 
medlemmene. 

Medlemsmøter i styreperioden 2018-2019 
Mellom årsmøtene 12/6/18 og 27/6/19 OSWA gjennomførte 15 arrangementer: 
 

● 14/6/18: Free workshop with Tom Gilb 
● 15/11/18: Security and Architecture Lean Coffee Discussions 
● 19/11/18: Free 2 Day ARCHITECTURE ENGINEERING WORKSHOP with Tom Gilb  
● 12/12/18: Paneldebatt: Arkitektens rolle i (og etter) smidig transformasjon  
● 23/1/19: Architecture Practice and Anti-Fragility 
● 28/1/19: Majestic Modular Monoliths with Axel Fontaine 
● 4/2/19: Sam Newman: What Is This Cloud Native Thing Anyway? 
● 27/3/19: Hvordan velferdsteknologisk knutepunkt brøyter vei for informasjonsdeling 
● 8/4/19: Free 3 Day ADVANCED ARCHITECTURE ENGINEERING SEMINAR: The 

Masterclass 
● 29/4/19: Slik bruker du Felles datakatalog 
● 8/5/19: Self-service and standardization in AWS - GoDaddy's cloud migration journey 
● 15/5/19: Data driven architecture: flexibility, agility and control on data. 
● 20/5/19: Do architects need to be security experts? 
● 11/6/19: Free 2 Day ARCHITECTURE ENGINEERING WORKSHOP with Tom Gilb 

1 



 
● 18/6/19: The Cost of Code with Dylan Beattie - Samarbeid med NDC (Norwegian 

Developers Conference) 
 
De fleste arrangementene har meget godt oppmøte, gjerne med ventelister på påmelding. 

Partnere 
Siden OSWA er en ikke-kommersiell organisasjon som ikke tar seg betalt for møtene, er vi 
avhengige av partnere for å dekke diverse kostnader, som matservering, webdomener og andre 
digitale plattformer (eksempelvis Meetup.com). 
OSWAs partnere og sponsorer for styreperioden var: 
 

● Miles Oslo AS 
● EVRY 
● KnowIT 
● IBM 
● Sopra Steria 
● Computas 

 
 
 

Økonomi 
OSWA drives på frivillig basis, og styremedlemmer og andre aktive får ingen økonomisk 
kompensasjon for sine bidrag. Organisasjonens utgifter er derfor i hovedsak relatert til 
bankkostnader, avgifter for bruk av meetup.com som plattform for organisering av meetups, 
samt servering på meetups. 
 
Inntektssiden utgjøres normalt av sponsormidler fra våre partnere, og OSWA har i løpet av de 
siste årene bygd seg opp en beskjeden egenkapital som står på bedriftskonto i DNB. For denne 
styreperioden har vi ikke hentet inn nye sponsormidler - dette i påvente av en omstrukturering 
av partnerkonseptet som er planlagt lansert i løpet av 2019. 
 
Årets regnskap blir derfor gjort opp med et underskudd på kr 1.274,95. 
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Regnskap for styreperioden  

 
 

Budsjett for styreperioden 2019-2020 
Dette er styrets forslag til budsjett for neste styreperiode. Styret budsjetterer med et overskudd 
på kr 9 500. 
 

Inntekter  Kommentar 

Sponsormidler kr 80 000  

Overskudd salg av drikke på 
meetups 

kr 1 000  

Totalt kr 81 000  

   

Utgifter   

Bankkostnader kr 500  

IT-kostnader kr 1 000 meetup.com, domener 

OSWAs 10-årsjubileum kr 20 000  

Servering meetups kr 50 000 Pizza 
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Totalt kr 71 500  

Resultat kr 9 500  
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