
Jf. vedtægterne (§8, stk. 1 og 2) ledes PROSA/ØST kollektivt af en bestyrelse bestående af: 

• Lokalafdelingens medlem i forbundets hovedbestyrelse (HB) samt 2 suppleanter 

• 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2-4 suppleanter 

Normalt mødes bestyrelsen ca. 8-10 gange om året, men fastlægger selv sin mødeplan og fordeler 

opgaver, udvalg etc. internt efter behov og med henblik på den vedtagne handlingsplan. 

 

Valgperiode: 

• Lokalafdelingens HB-medlem og suppleanter vælges for en 2-årig periode.  

• Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 1-årig periode, dvs. til næste generalforsamling. 

• I 2022 er samtlige poster på valg. 

Kandidater Status 

Henrik Kroos Opstiller som nyt HB-medlem 

Sven Uhrenholdt Frenzel Opstiller som nyt HB-medlem 

Mads Louis F. Hansen Valgt på GF i 2020. Pt. på orlov 

 

Se præsentation af kandidaterne længere nede. Der er pt. 2 kandidater til kun 1 post. 

Kandidater Status 

Pt. ingen Ledig post på valg 

Pt. ingen Ledig post på valg 

Mirza Cirkinagic, HB-
suppleant 

Valgt på GF i 2021. Genopstiller ikke, men opstiller som 
forbundssekretær 

Erik Swiatek Valgt på GF i 2021. Genopstiller ikke 

 

Der er pt. ingen kandidater til de 2 poster som HB-suppleant. 

Kandidater Status 

Neeru Sharma Møller Valgt på GF i 2021. Genopstiller 

Peter Ussing Valgt på GF i 2021. Genopstiller for én ekstra periode 

Amalie Møller Nielsen Opstiller 

Pt. ingen Ledig post på valg 

Peter Toft Jølving Valgt på GF i 2021. Genopstiller ikke 

Jacob Aaberg Valgt på GF i 2021. Genopstiller ikke – skifter lokalafdeling pga. nyt job 

Patrick Krøll Brandt Valgt på GF i 2021. Genopstiller ikke – trak sig i perioden pga. travlhed 

Kennet Rasmussen Valgt på GF i 2021. Genopstiller ikke – er udmeldt i perioden 

 

Der er pt. 3 kandidater til de 4 pladser. Bemærk, at der er et forslag om at ændre vedtægterne, så antallet 

af pladser udvides fra 4 til 6. Se præsentation af kandidaterne længere nede. 



Kandidater Status 

Mogens Sørensen, 1. 
suppleant 

Valgt på GF i 2021. Genopstiller 

Pt. ingen Ledig post på valg 

Pt. ingen Ledig post på valg 

Pt. ingen Ledig post på valg 

Niels Frølich Valgt på GF i 2021. Genopstiller ikke – gik på pension 1. maj 2022 

 

Der er pt. kun 1 kandidat til de 2-4 suppleantposter. Så der skal findes mindst én til. Se præsentation af 

kandidaten længere nede. 

Kim Christensen Valgt på GF i 2021. Genopstiller 

Pt. ingen Ledig post på valg 

Henrik Kroos Valgt på GF i 2021. Genopstiller ikke – opstiller som ny HB-
repræsentant 

 

Der er pt. 1 kandidat til de 2 revisorposter. Så der skal findes en ekstra kandidat til revisorposten. 

Henning Bech Johannesen  

 Ledig post på valg 

 

Der er pt. ingen, der har sagt ja til at opstille til revisorposten. Så der skal findes to kandidater til 

revisorsuppleantposterne. 
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