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Dobbeltmedlemskabsaftale mellem PROSA/VEST PROSA/OFFENTLIG

For at muliggøre øget medlemsaktivitet for medlemmer af PROSA/OFFENTLIG, som bor 

eller arbejder vest for Storebælt, indgår PROSA/OFFENTLIG og PROSA/VEST en 

dobbeltmedlemskabsaftale.

Aftalen indebærer, at medlemmer af PROSA/OFFENTLIG, som bor eller arbejder vest for 

Storebælt, er medlem af  både PROSA/OFFENTLIG og PROSA/VEST.

Formelt står medlemmet fortsat som medlem af PROSA/OFFENTLIG og de 

kontingentsættes som sådan, men har udover rettighederne i PROSA/OFFENTLIG fulde 

medlemsrettigheder i PROSA/VEST, herunder mulighed for at blive valgt til 

PROSA/VEST’s bestyrelse.
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Bilag 1
Forretningsorden for PROSA\VEST Generalforsamling
Regler for Generalforsamlingens afvikling.

Behandling af indkomne forslag
1.
Ændringsforslag kan fremsættes indtil et forslag sættes til afstemning. Såfremt 
et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger 
dirigenterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, 
at alle deltagere kan orientere sig om forslaget.

Dirigenterne skal afvise ændringsforslag, hvis disse skønnes at være egentlige 
nye selvstændige forslag.

2.
Den samlede arbejdsplan består af målsætninger og en række forslag til 
aktiviteter, som PROSA/VEST skal varetage i det kommende år.

3.

Dirigenterne skal sikre sig, at der ikke kommer forslag til afstemning, der strider 
mod PROSA/VESTs vedtægter.

Talere og taleret
4.
Taleret ved generalforsamlingen har medlemmer af PROSA/VEST. Dirigenterne 
kan give ansatte ordet til redegørelser og til besvarelse af konkrete spørgsmål 
indenfor deres arbejdsområde. Dirigenterne kan give ordet til gæster fra andre 
afdelinger af PROSA, herunder formand og næstformand.

5.
Talerne får ordet i den rækkefølge de er indtegnet. Dirigenterne skal dog give 
plads til korte bemærkninger (max. 1 minut), bl.a. til rettelse af åbenlyse 
misforståelser eller fejl, samt til bemærkninger til forretningsordenen 
(proceduren).

6.
Dirigenterne sørger for, at talerne holder sig til det relevante dagsordenspunkt. 
Taleren kan, efter én advarsel, fratages taleret.

7.
Dirigenterne kan søge generalforsamlingens tilslutning til en generel afkortning 
af taletiden og/eller til at standse indtegningen af talere til et dagsordenspunkt.



Afstemninger og valg
8.
Før en afstemning gør dirigenterne det klart, hvilket forslag der stemmes om. 
Såfremt et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, 
sørger dirigenterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at 
sikre, at alle kan orientere sig om forslaget.

Sideordnede forslag sættes til afstemning således:

- En tendensafstemning afgør hvilke forslag, der sættes til afstemning, indtil et 
forslag har absolut flertal. Ved hver afstemning bortfalder det forslag, som har 
færrest stemmer.

Det forslag, som har fået et absolut flertal ved en tendensafstemning, sættes til 
afstemning først.

9.
Der stemmes ved håndsoprækning. Er der mindre end 5 stemmers difference, 
foretages en kontrolafstemning.

10.
Skriftlig afstemning afholdes, når flere end 20% af de tilstedeværende 
medlemmer kræver det.

11. 
Forslag, der ikke vedrører vedtægterne, vedtages ved almindeligt stemmeflertal. 
Når der til et forslag foreligger ændringsforslag, stemmes der først om disse. De 
vedtagne ændringer indarbejdes i det oprindelige forslag. Det herved 
fremkomne forslag sættes til endelig afstemning. Denne fremgangsmåde 
anvendes, selv om der kun foreligger et ændringsforslag, også selv om dette 
vedtages.

12.
i Ved afstemning om vedtægtsændringer skal der enten stemmes for eller imod. 
Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, jævnfør 
vedtægterne § 22.
ii Ved afstemninger om ændringsforslag til forslag om ændring af vedtægterne, 
anvendes almindeligt stemmeflertal. Det endelige forslag skal vedtages som 
under i.



Opstilling af kandidater til valg
13.

Personvalg, inklusiv tillidsafstemninger foretages ved håndsoprækning, 
medmindre mindst en af de stemmeberettigede ønsker hemmelig afstemning.

Ved personvalg kan der stemmes på det antal personer der skal vælges eller 
færre.

Hvis antallet af kandidater passer med antallet af poster, foretages der ikke 
afstemning – men man skrider til tillidsafstemning. 

Ved prioriteringsvalg kan der stemmes på én færre end det antal, der skal 
vælges.

Ved tillidsafstemningen foretages denne ved at deltagerne - for hver kandidat - 
skal stemme for eller imod kandidaten. Deltagerne kan vælge at undlade at 
stemme i tillidsafstemningen. En person kan ikke vælges til en post med et 
flertal imod sig - i den sammenhæng tæller en blank stemme imod.

Udtalelser
14.
Der kan vedtages udtalelser under alle dagsordenspunkter. Forslag til udtalelse 
afleveres skriftligt til dirigenterne så vidt muligt inden de anbefalede tidsfrister, 
og senest før dagsordenspunktet påbegyndes.
Behandling af ændringsforslag til udtalelser følger punkt 11.

Referat
15.
Den valgte referent udarbejder et beslutningsreferat, hvoraf alle vedtagelser og 
valg fremgår - evt. med henvisninger til udsendt materiale.
Referatet gennemgås og underskrives af referent og dirigent. Senest efter det 2. 
ordinære bestyrelsesmøde gøres referatet tilgængeligt på PROSA/VESTs 
hjemmeside.

Gæster og tilhørere
16.
PROSA/VESTs generalforsamling er åben for alle medlemmer af PROSA-Vest.

PROSA/VEST inviterer altid repræsentanter fra de øvrige lokalafdelinger i 
PROSA samt PROSAs medlemmer af PROSAs forretningsudvalg til vores 

Generalforsamling.
Disse samt øvrige gæster, inviteret af bestyrelsen, kan overvære 
Generalforsamlingen.



Bilag 2 

PROSA VEST 

Beretning for året 2021/2022 

 

Flere medlemmer 

PROSA VEST oplever et meget stabilt medlemstal på lidt over 4100 betalende medlemmer. Arbejdet med at 

rekruttere nye medlemmer og fastholde eksisterende er et fortsat og øget indsatsområde for både PROSA 

og PROSA VEST. 

It-området bliver ved med at vækste, og det gør PROSA også, men vi ønsker en større andel af væksten. Vi 

vil være det naturlige fagforeningsvalg for alle it-professionelle. 

 

Nedsættelse af dimittendsats 

I januar vedtog regeringen og SF, DF, De Radikale og Kristendemokraterne en dagpengereform, der blandt 

andet justerer satsen, så den bliver lidt højere de første tre måneder, man er blevet ledig. 

Men samtidig bliver dagpengesatsen for dimittender nedsat efter tre måneders ledighed til 9500 kr. og 

dimittendernes ordinære dagpengeperiode reduceres fra to år til ét år. 

Det betyder, at det er de nyuddannede, der i realiteten betaler for reformen. Det er vi i PROSA og PROSA 

VEST meget utilfredse med og har ytret vores utilfredshed blandt andet i FH-regi. 

Desuden lavede PROSA-UNG en aktion foran FH huset på Islands Brygge, som PROSA VEST støttede op om. 

 

Mange kurser 

Det seneste år har der været planlagt over 200 arrangementer, som medlemmer i PROSA VEST kan deltage 

i. Hovedparten af arrangementerne er online. 

Arrangementerne fordeler sig således: 

100 til 200 online kurser 

Cirka 25 fysisk i Aarhus 

Cirka 20 i Odense 

Cirka 15 i Aalborg 

Cirka 5 uden for de store byer 

 

Tiden efter corona 



Der tegner sig et mønster af, at færre ønsker at deltage fysisk til arrangementer efter corona – dette ses 

både generelt i PROSA og for PROSA VEST. Til gengæld ønsker mange at deltage online. Det betyder, at vi 

kan afholde online arrangementer med mange deltagere ad gangen.  

Desuden ser vi, at segmenter, der tidligere har haft svært ved at deltage i arrangementer, nu har lettere 

adgang, og benytter sig af det. 

 

Ny medarbejder 

Omkring februar 2022 overgik Vest-konsulent Ida Grøning til PROSAs kommunikationsafdeling med ansvar 

for web-vedligeholdelse og -udvikling. I Ida Grønings fravær er der blevet ansat en ny konsulent – Toke 

Skou Larsen, der er uddannet journalist og kommer fra en stilling i a-kassen FTFa, hvor han primært har 

arbejdet med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. 

 

Pixi-bog til nyuddannede 

En del af arbejdsplanen for PROSA VEST var udarbejdelsen af et lille hæfte (pixi-bog) med gode råd til 

nyuddannede medlemmer, der kan hjælpe dem godt videre fra studielivet til arbejdslivet.  

Baggrunden for hæftet er, at mange unge har svært ved at gå fra studie til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne 

hjælpe vores unge medlemmer, så de ikke knækker nakken i mødet med det/de første job. 

De fleste af rådene i hæftet er også relevante for ikke-dimittender, der skifter job. 

Pixi-bogen med 11 gode råd bliver udsendt til alle dimittender med PROSA-bladet i september 2022. 

Udarbejdelsen er lavet i samarbejde mellem sekretariatet og bestyrelsen samt det trykkeri, der designer og 

trykker PROSA-bladet, så designet kommer til at ligne PROSA-bladet. 

 

Merchandise 

For at skabe mere synlighed om PROSA, har bestyrelsen indkøbt nyt merchandise til at give til vores 

medlemmer. Herunder bolcher med PROSA påskrift, skoposer, termokrus med mere.  

Det nye merchandise bliver samlet i en ”care package”, som kan foræres til medlemmerne, når de deltager 

i kurser og lignende. Deltagere på generalforsamlingen får et eksemplar på alt det nye. På den måde får de 

lidt af PROSA med hjem, så de husker os. 

 

Fokus på diversitet 

Efter flere undersøgelser ved vi, at der er udfordringer med ligestilling og diversitet på it-området. Derfor 

har det været et indsatsområde både i PROSA og PROSA VEST at have fokus på øget diversitet på 

arbejdspladsen – både i forhold til kvinder og LGBT+ personer. 

Som led i dette arbejde er der blevet iværksat en workshop-række i Odense, Aarhus og Aalborg, med fokus 

på håndtering af dagligdagskonflikter med basis i for eksempel normer, synspunkter og mobning. 



 

Støtte til arrangementer 

PROSA VEST støtter løbende projekter arrangeret af eksterne. Herunder har vi støttet for eksempel: 

• Teknologiskolens sommerlejr 

• IT-camp for piger 

• BornHack 

• HackYourFuture 

 

Husk, at du som PROSA VEST medlem altid kan ansøge om midler til arrangementer og netværk. 



PROSA/VEST Generalforsamling 2022 – Kassererens kommentarer

Kassererens kommentarer til regnskab og budget

Regnskab 2021

DF
Delegeret forsamling 2020 blev delt i to, hvor den fysiske del blev afholdt i 2021. Budgettet var sat 
til ca. halvdelen af hvad DF normalt koster. Omkostningerne vise sig dog at svare til en normal DF.

Medlemsarrangementer
Da vi ikke fremover kommer til at regne i webinarer særskilt er denne fjernet og vil i fremtiden 
posteres som henholdsvis sociale og faglige arrangementer.

Vi havde nedjusteret vores forventninger til antallet af arrangementer vi kunne afholde, men vi 
lykkedes med et højt aktivitetsniveau, hvorfor der er brugt ca. 100.000kr mere end budgetteret 
(499.000 kr), hvilket bringer omkostningsniveauet lidt højere op end i 2019 (488.000kr) hvilket .er 
seneste sammenligelige år.

Interne møder
Vores forventninger til interne møder blev nedjusteret i forbindelse med GF 2021, men efterårets 
corona nedlukning udeblev og vi nåede at holde en del fysiske møder, hvorfor der er brugt ca. 
4.000kr mere end budgetteret, men stadig væsentligt under det normale niveau.

Støtte
Der kom en del ansøgninger ind i løbet af årets sidste måneder hvorfor vi er endt med at bruge 
32.000 kr mere på støtte end budgetteret. De brugte 50.500 kr passer dog med hvad vi normalt 
budgetterer med.

Revideret budget 2022

Indtægter
Forventningen til indtægterne er opjusteret fra ca. 89.500kr til ca. 92.000kr om måneden, da det 
er omkring gennemsnit for for de første seks måneder af året.

Arrangementer
Vi havde afsat til 75.000kr til at støtte et self-study projekt, men det bliver desværre ikke til noget i 
denne omgang, hvorfor budgettet for faglige arrangementer er sænket tilsvarende.

Støtte
Bestyrelsen har godkendt ekstra ansøgninger for i alt 100.000kr til henholdsvis Teknologiskolens 
sommerlejer, IT Camp for piger på Aarhus Universitet, PROSA/UNG på BornHack og udvidelse af 
STUDs lokal støtte ordnin. Budgettet for ansøgninger øget tilsvarende.

Arbejdsplads synlighed med care packages
Care packages har fået sin egen under-konto under Arbejdspladser. Tidligere var de 30.000kr 
budgetteret under Medelemmer.

Med vores fokus på at få sammensat care packages og hvad vi kan bruge for at gøre PROSA 
synlig i VEST har vi kigget nærmere på en af vores mest populære logo-varer, nemlig bolcher.

De gamle bolche forsyninger tilbage fra 2019 var henholdsvis sluppet op og blevet bløde, så vi har
bestilt nye forsyninger i fem forskellige farver og smage. Imens vi forventer på at kunne 
videresælge nogle af spandene til andre afdelinger af PROSA føler vi at vi bliver nød til at have 
afsat penge i budgettet til at dække omkostningen, hvorfor budgettet for Care packages er øget 
med 20.000 kr.

Medlemmer
Bestyrelsen har godkendt en ansøgning fra HackYourFuture på 21.400kr. Budgettet for 
medlemmer (hvervning, organisering og fastholdelse) er øget tilsvarende.
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PROSA/VEST Generalforsamling 2022 – Kassererens kommentarer

Budget 2023
Budgettet ligner til forveksling det oprindelige budget for 2022. Forventning til indtægter er dog 
justeret med ca. 3% per år. DF afholdes kun i lige år, hvorfor der er budgetteret 0 kr til dette.

Arrangementer
Vi ændrede fra 2022 vores forventninger til medlemsarrangmenter, hvorfor vi har valgt at 
budgettere lidt konservativt (400.000kr), men med øje for at vi ikke bliver sure, hvis vi skulle 
lykkedes med at bruge mere på arrangementer for vores medlemmer.

Vi har en forventning om at webinarer fortsat vil være populære, da folk under corona 
nedlukningerne har vendt sig til bekvemmeligheden af at kunne deltage hjemme fra. Det giver 
samtidig vores medlemmer uden for de større byer bedre mulighed for at kunne deltage.

Netværk
Vi afsætter fortsat penge til at understøtte dannelse af interesse netværks blandt vores 
medlemmer i PROSA/VEST.

Løntilskud
Ved GF 2021 blev det besluttet at øge løntilskuddet til LAND fra 200.000kr om året til 600.000kr 
om året fra 2022. Aftalen kan ændres/opsiges per 15. september for virkning fra efterfølgende 
indkomstår. Det er dog fordelagtigt for LAND hvis vi varsler evt. ændringer et år i forvejen, således
det ændrede tilskud kan regnes ind i budgetterne og planlagte ansættelser.

Til at starte med blev aftalen godkendt af GF for en periode på tre år (2022-24). Aftalen bør 
evalueres i løbet af 2023, således LAND kan varseles i god tid, hvis vi forventer at ændre aftalen.

Arbejdsplan 2023
Der er afsat 60.000 til at lære vores medlemmer bedre at kende.

Der er afsat 5.000kr til at understøtte synlighed på arbejdspladser.

Der er afsat 50.000kr til at understøtte markedsføring.

Disse er markeret med ** i begrundelse kolonnen i budgettet.

Budget 2024
Budgettet tilsvarer det for 2023, men med en forventet stigning på ca. 3% i indtægter.

Der er ikke afsat noget til arbejdsplan-arbejde, men det kan forventes at der skal tilføres ca. 
100.000kr til understøttelse af arbejdsplanen.

Desuden forventes DF afholdt i 2024, hvorfor der er afsat penge til dette.

Fremskrivning 2024-2029
Baseret på:

• Nuværende basis-budget 

• 3% stigning i indtægter år for år

• 100.000kr afsat årligt til understøttelse af arbejdsplanen

Ser fremskrivningen ud på følgende måde (afrundet til hele tusinder):

Fremskrevet egenkapital ultimo 2024: 484.000kr

Fremskrevet egenkapital ultimo 2025: 306.000kr

Fremskrevet egenkapital ultimo 2026: 129.000kr

Fremskrevet egenkapital ultimo 2027: 24.000kr

Fremskrevet egenkapital ultimo 2028: -77.000kr

Fremskrevet egenkapital ultimo 2029: -104.000kr
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Budget, Regnskab og Balance 2021. Budget 2022-24
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Konto Tekst Begrundelse Begrundelse
78009 INDTÆGTER IALT 1.044.000 1.066.679 1.075.000 556.014 1.105.000 Udfra første ½ år 1.140.000 1.175.000 Forventet 3%

78119 Generalforsamling 40.000 33.623 40.000 0 40.000 40.000 40.000
78139 Delegeretforsamling 20.000 30.458 41.000 0 41.000 DF i lige år 0 40.000 DF i lige år
78199 ~Større begivenheder 60.000 64.081 81.000 0 81.000 40.000 80.000
78219 Faglige arrangementer 345.000 52.483 345.000 105.509 270.000 1½ / md 270.000 270.000 1½ / md
78239 Sociale arrangementer 50.000 109.114 115.000 63.666 115.000 1½ / md + netværk 115.000 115.000 1½ / md + netværk
78249 Webinar - 336.696 - - - (udgået) - - (udgået)
78293 Arr Fortærring 0 527 15.000 0 15.000 15.000 15.000
78299 ~Medlemsarrangementer 395.000 498.820 475.000 169.176 400.000 400.000 400.000
78319 Bestyrelsesmøder 8.000 12.306 23.000 3.413 23.000 8 / år 23.000 23.000 8 / år
78339 Øst/Vest møder 0 6.000 0 6.000 1-2 / år 12.000 6.000 1-2 / år
78349 Udvalg og arbejdsgrupper 2.000 1.552 7.600 795 7.600 Inkl. PiO 7.600 7.600 Inkl. PiO
78359 HB deltagelse for 2. suppleant 0 0 0 0 1 / år 0 0 1 / år
78369 Regnskab og revision 1.000 1.005 1.000 0 1.000 1 / år 1.000 1.000 1 / år
78399 ~Interne møder 11.000 14.863 37.600 4.207 37.600 43.600 37.600
78419 Støtte Puljer 13.850 27.841 20.250 12.500 20.250 Medlem+Aktivist 20.250 20.250 Medlem+Aktivist
78429 Støtte via ansøgning 5.000 22.600 35.000 95.300 135.000 Pulje + UNG + STUD 55.000 55.000 Pulje + UNG
78499 ~Støtte 18.850 50.441 55.250 107.800 155.250 75.250 75.250
78809 Løn- og Projekttilskud 200.000 200.000 600.000 300.000 600.000 Aftale 600.000 600.000 Aftale
78819 Arbejdspladser 15.000 9.724 15.000 40.337 65.000 OK møder, Care pack 50.000 45.000 OK møder, Care **
78829 Medlemmer 5.000 12.549 90.000 2.625 81.400 HOF 120.000 60.000 HOF **
78959 Øvrigt 52.000 42.177 25.000 0 25.000 75.000 25.000 **
78960 UDGIFTER IALT 756.850 892.655 1.378.850 624.145 1.445.250 1.403.850 1.322.850 ** = 2023 arb.plan
78961 DRIFTSRESULTAT IALT 287.150 174.024 -303.850 -68.130 -340.250 -263.850 -147.850
78971 PROSA Mellemregning 1.336.322
78979 AKTIVER IALT 1.336.322 - - -
78981 Egenkapital 861.249 1.162.298 (primo sidste) 1.336.322 996.072
78982 Resultatkonto 301.049 174.024 (resultat sidste år) -340.250 -263.850
78989 ~PASSIVER IALT 1.148.399 1.162.298 1.336.322 (primo egenkap.) 996.072 732.222
78961 Driftsresultat 174.024 -340.250 (årets resultat) -263.850 -147.850

REELLE PASSIVER I ALT 1.336.322 996.072 (ultimo egenkap.) 732.222 584.372
78999 BALANCE IALT 0 - - -

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Budget 
2022 
(GF 2021)

Regnskab 
30/6-2022

Budget 
2022 
revideret

Budget 
2023

Budget 
2024
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