Beslutningsreferat fra generalforsamling i PROSA/Øst 2021
Af Bjarke Friborg
Den 30.10.2021 holdt PROSA/Øst generalforsamling i FHs lokaler på Islands Brygge i
København. Med godt 5800 medlemmer er det den største lokalafdeling for betalende
PROSA-medlemmer, bestående af privatansatte, selvstændige og ledige medlemmer med
bopæl og/eller arbejdsplads øst for Storebælt.
HB-medlem for PROSA/Øst Mads Louis F. Hansen bød velkommen og præsenterede Mogens
Sørensen (medlem af PROSA/Øst) og Bjørn Vitoft (forbundssekretær i PROSA) som
kandidater til dirigentposterne.
Udover de 24 fremmødte medlemmer med stemmeret deltog også Kari Pedersen
(PROSA/Vest) og Curt Kjærsgaard Råvig (PROSA/SAS) som gæster samt Bjarke Friborg fra
PROSAs sekretariat.

Punkt 1: Formalia
Efter velkomsten blev Mogens Sørensen og Bjørn Vitoft valgt som dirigenter. De nyvalgte
dirigenter konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt.
Bjarke Friborg blev udpeget som referent.
Tre personer blev udpeget til stemmeudvalget.
Forslaget til dagsorden og forretningsorden blev vedtaget.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning
Bjarke Friborg redegjorde kort for hovedpunkterne i beretningen, suppleret af de politisk
ansvarlige bestyrelsesmedlemmer for hvert underpunkt.
TIL AFSTEMNING:
Beretningen blev godkendt med 1, der undlod at stemme.

Punkt 3: Regnskab for 2020
Det reviderede regnskab for 2020 blev præsenteret af forbundssekretær Bjørn Vitoft.
TIL AFSTEMNING:
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Punkt 4: Halvårsregnskab til orientering
Halvårsregnskabet for 2021 var tilgængelig i det udsendte materiale.

Ingen afstemning, eftersom punktet var til orientering.

Punkt 5: Forslag til handlingsplan 2021-2022
Bestyrelsens forslag til handlingsplan blev kort præsenteret.
Følgende konkrete forslag blev stillet:
Forslag 1 – tilføjelse til punkt 1
Arbejdet med at informere om vores individuelle medlemsservice opprioriteres, og der
informeres jævnligt om dette. (ikke yderligere omkostning eller arbejde for bestyrelsen)
Forslag 2 – tilføjelse til punkt 2
PROSA/ØST opprioriterer arbejdet med styrke vores netværk af repræsentanter på
arbejdspladserne. (trukket af forslagsstilleren til fordel for forslag 3)
Forslag 3 – tilføjelse til punkt 2
Vi skal gennemføre aktiviteter rettet imod arbejdspladser, f.eks. at kolleger kan finde hinanden
og danne klubber på arbejdspladser eller andre netværk.
Forslag 4 – tilføjelse til punkt 6
Vi etablerer en målrettet individuel indsats rettet mod de ledige, vi har på nuværende tidspunkt.
Det kan være coaching og kurser.
TIL AFSTEMNING:
Alle forslag, der er stillet under generalforsamlingen sendes videre til bestyrelsen. I praksis
ovenstående forslag 1, 3 og 4. Enstemmigt vedtaget.
TIL AFSTEMNING:
Den samlede handlingsplan blev vedtaget med overvældende flertal og 1, der undlod at
stemme.

Punkt 6: Forslag til principprogram
Der var ingen forslag. Punktet udgik derfor.

Punkt 7: Forslag til budget 2022, herunder kontingent
TIL AFSTEMNING:
Forslag om ansættelse af to organizere på studiesteder i øst. Vedtaget med 15 for, 4 imod.
TIL AFSTEMNING:
Det samlede budget blev vedtaget med stort flertal for, 3 imod og 2, der undlod at stemme.
TIL AFSTEMNING:

Forslag til kontingent blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 8: Forslag til vedtægtsændringer
Der var ingen forslag. Punktet udgik derfor.

Punkt 9: Behandling af øvrige politiske forslag
Et enkelt forslag var indsendt før fristen:
Forslag til udtalelse om protest mod forringelser af dimittenddagpenge.
TIL AFSTEMNING:
Forslaget til udtalelse blev vedtaget med overvældende flertal, 1 undlod at stemme.

Punkt 10: Valg til bestyrelsen
Der blev gennemført en serie valg i overensstemmelse med vedtægterne.
22 stemmeberettigede deltog i afstemningen.
Bestyrelsesposter:
1. Peter Toft Jølving
2. Kennet Rasmussen
3. Neeru Sharma Møller
4. Patrick Krøll Brandt
5. Steen Thomassen
6. Jacob Aaberg
7. Niels Frølich

Stemmetal
20 valgt
15 valgt
13 valgt
12 valgt
8
8
6

Suppleantposter:
1. Peter Ussing
2. Jacob Aaberg
3. Niels Frølich
4. Mogens Sørensen

20
16
11
9

Revisorer:
• Kim Christensen
• Henrik Kroos
Valgt med akklamation
Revisorsuppleanter
• Christian A. Christensen, 1. suppleant
• Henning Bech, 2. suppleant
Valgt med akklamation

Punkt 11: Eventuelt

•

Niels Frølich afrundede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Refereret af Bjarke Friborg, 30.10.21. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17:30

