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Verksamhetsberättelse 2011 
 

SQLUG är en förening för alla som arbetar professionellt med SQL Server. Föreningens mål är att 
främja kompetensutveckling, utbyte av erfarenheter och kontaktnät. Från och med 2011 har 
verksamheten registrerats som en ideell förening. 

 

SQLUG är ett Chapter inom PASS - Professional Association for SQL Server. I och med 
inledningen av året ingick PASS Scania som har ordnat många bra aktiviteter i Skåne regionen till 
att bli en lokalavdelning i SQLUG. Vilket är bra för alla eftersom vi som en enda större förening får 
ännu bättre resurser att ordna så bra medlemsaktiviteter som möjligt. Därmed välkommandes 
Peter Larsson och Thomas Ivarsson till SQLUG för att bli Local Mentors för Skåneregionen. 

 

Våra träffar har varit mycket välbesökta. Sammanlagt under året har vi haft tio träffar varav fyra i 
Stockholm, fem i Malmö (inklusive en träff i Köpenhamn med danska användarföreningen) och en i 
Göteborg. Hösten har dominerats av SQLRally Nordic, som blev slutsålt redan en månad innan 
och har blivit en succé i internationell klass. Speciella talare och medlems t-shirts har tryckts upp 
och delats ut vid våra träffar. 

 

Svenska mästerskapen för SQL Server utvecklare, SQLug.se challenge 2011, fick in cirka 100 
bidrag och över 6000 sidvisningar. I mycket hård konkurrens var det Göran Rönnbäck från SQL 
Service, Henrik Nilsson från Brummer & Partners och Sergey Klimkevich från Memnon Networks 
som knep de tre första platserna i denna mycket prestigefyllda tävling. 

 

Vårt Triathlon-lag gjorde återigen storartade insatser med en 8:e plats till David Blomqvist och 10:e 
plats till Ulf Bergqvist i klassen Olympisk Motion. 
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Under året har sex stycken nyhetsbrev skickats ut till registrerade medlemmar för att sprida 
nyheterna om vad som är på gång inom föreningen och SQL sfären samt ge våra sponsorer en 
chans att presentera sig. 

Utöver aktiviteten på den egna hemsidan så finns även SQLUG som en LinkedIn- och Facebook-
grupp.  

 

SQLUG har varit representerat vid TechDays i Örebro. 

 

Under hösten släpptes boken SQL Server MVP Deep Dives 2 till vilket tre svenska MVP:er skrivit 
kapitel. 

 

Medlemskap och seminarier är gratis och aktiviteter finansieras genom våra sponsorer. 
Föreningens sponsorer under 2011 var: 

Platina sponsorer: Cornerstone, HP, Informator, Microsoft, Quest, SolidQ, SQL Service. 

Guld sponsorer: Addskills, Advectas, Affecto, B3IT, Donator, Gaia, Pointer, Red Gate. 

 

 

Ekonomi 

 

Se särskild redovisning. 

 

Resultat och balansräkning 

 

Se särskild redovisning. 

 

 

Övrigt 

 

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden. Medlemsantalet har ökat från 601 
till 869 medlemmar vid verksamhetsårets slut.  

 

Med detta vill styrelsen tacka alla medlemmar, sponsorer och samtliga som bidragit till 
genomförandet av det gångna verksamhetsåret. 

 

För styrelsen 

 

 

Johan Åhlén 

Ordförande 

 

 
 


