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§ 1. Navn og hjemsted
stk. 1.

Foreningens navn er PROSA/OFFENTLIG.

stk. 2. Foreningens hjemsted er København.
§ 2. Formål
stk. 1.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske,
uddannelsesmæssige og sociale interesser på et partipolitisk neutralt
grundlag.

§ 3. Tilhørsforhold
stk. 1.

Foreningen er en lokalafdeling under landsforeningen PROSA,
Forbundet af It-professionelle (Forbundet).

stk. 2. Foreningen er underlagt Forbundets vedtægter.
§ 4. Medlemskab
Aktivt medlemskab
stk. 1.

Optagelsesberettigede i foreningen er personer, der er beskæftiget
indenfor for Forbundets optageområde og inden for det offentlige
område, herunder men ikke begrænset til, selvejende institutioner og
andre instanser, der følger de offentlige overenskomstregler, dog jf. stk.
6.

stk. 2. Medlemmer, der bliver ledige, kan fortsætte i foreningen, hvis de søger
ansættelser jf. stk. 1.
Passivt medlemskab
stk. 3. Passivt medlemskab kan opnås af medlemmer som overgår til et
arbejdsområde, der falder udenfor foreningens optagelsesbetingelser.
stk. 4. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Kontingentet udgør halvdelen
af kontingentet for aktive medlemmer.

Medlemsregister
stk. 5. Bestyrelsen er ikke bemyndiget til at videregive medlemmernes navne
og adresser til tredjepart. Undtaget herfra er spørgsmål om
overenskomstdækning og pensions- og forsikringsforhold.
Dobbeltmedlemskab
stk. 6. Bestyrelsen kan indgå en dobbeltmedlemskabsaftale med en eller flere
af Forbundets lokalafdelinger i henhold til Forbundets vedtægter.
§ 5. Kontingent
stk. 1.

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen, i henhold til
kontingenter i Forbundet.

stk. 2. Kontingent betales som fastsat af Forbundet.
stk. 3. Et medlem kan maksimalt stå i restance i 2 måneder. Restance
herudover medfører tab af medlemsrettigheder.
§ 6. Generalforsamling
stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når indkaldelsen er sket i
overensstemmelse med reglerne i stk. 4. Såfremt en generalforsamling
ikke er beslutningsdygtig, opløses den, og bestyrelsen indkalder til en
ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage efter og senest i løbet
af 2 måneder; denne er da beslutningsdygtig.
stk. 3. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal
blandt de fremmødte. Dog gælder der særlige afstemningsregler ved
a) Vedtægtsændringer, jf. § 18.
b) Foreningens opløsning, jf. § 19.
stk. 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november
måned. Tidspunktet for generalforsamlingen meddeles medlemmerne
senest 2 måneder inden. Skriftlig indkaldelse skal udsendes til
medlemmerne senest 3 uger forinden og være bilagt
a)
b)
c)
d)

Dagsorden.
Bestyrelsens beretning.
Det reviderede regnskab.
Bestyrelsens forslag til budget, arbejdsplan, kontingentfastsættelse
og evt. vedtægtsændringer.
e) Indkomne forslag fra medlemmerne.
f) Liste over medlemmer, der foreslås ekskluderet.

stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være
indsendt til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingen.
stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende
punkter
a) Valg af dirigent og referent.
b) Godkendelse af deltagere og beslutningsdygtighed.
c) Behandling af evt. medlemseksklusioner.
d) Bestyrelsens beretning.
e) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
f) Bestyrelsens fremlæggelse af arbejdsplan.
g) Behandling af og afstemning om indkomne forslag.
h) Bestyrelsens forslag til budget og kontingentfastsættelse.
i) Valg af HB-medlem (i år med delegeretforsamling)
j) Valg af suppleant for HB-medlem (i år med delegeretforsamling)
k) Valg af bestyrelse.
l) Valg af bestyrelsessuppleanter.
m) Valg af 2 revisorer.
n) Valg af revisorsuppleanter.
o) Valg af delegerede (i år med delegeretforsamling)
p) Valg af Forhandlings og aktionsudvalg (i år forud for OK-forhandling).
q) Evt.

stk. 7. Foruden det i stk. 2 nævnte tilfælde kan ekstraordinær
generalforsamling afholdes, når
a) Bestyrelsens flertal finder det nødvendigt.
b) Mindst 2% af foreningens aktive medlemmer skriftligt fremsætter
krav herom til bestyrelsen.
Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel og senest i løbet af 2
måneder.
§ 7. Repræsentantskabet
Udgået (27. oktober 2018)
§ 8. Bestyrelsen.
stk. 1.

Bestyrelsen består af mindst 5 og højest 7 personer, inklusive
afdelingens medlem af HB.

stk. 2. På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle dens medlemmer er
underrettet om mødet og dets formål, og mindst halvdelen af dens
medlemmer er til stede.
stk. 4. Bestyrelsen er forpligtet til at orientere og indkalde suppleanterne til
bestyrelsesmøderne.
stk. 5. HB-repræsentantens suppleant er, hvis denne ikke vælges som ordinært
medlem af bestyrelsen, automatisk suppleant til bestyrelsen.
Stk. 6. Bestyrelsen kan blandt ordinære bestyrelsesmedlemmer udpege nyt
lokalafdelingsmedlem i forbundets hovedbestyrelse eller suppleant for
hovedbestyrelsesmedlemmet, såfremt den valgte afgår i utide.
Udpegningen gælder til næste ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling, hvor en ny vælges for den resterende DF-periode.
§ 9. Faglig sekretær
Udgået (5. november 1994)
§ 10. Klubben
Stk. 1. Ved de enkelte institutioner eller på de enkelte arbejdssteder, kan
PROSA/OFFENTLIGs medlemmer vælge at organisere sig i en klub, hvis
et flertal blandt medlemmerne ønsker dette.
Alle PROSA/OFFENTLIGs medlemmer på institutionen/arbejdsstedet er
medlemmer af klubben, uanset medlemmets ansættelsesforhold.
Stk. 2. Klubbens vedtægter må ikke stride mod PROSA/OFFENTLIGs
vedtægter. PROSA/OFFENTLIGs bestyrelse skal godkende ændringer i
vedtægter, der fraviger PROSA/OFFENTLIGs standardvedtægter for
klubber.
Rammerne for klubbens formål og virke fremgår af PROSA/OFFENTLIGs
standardvedtægter for klubber.
Stk. 3. Klubben fremsender hvert år kopi af indkaldelse til klubbens
generalforsamling, samt referat af generalforsamling, der mindst skal
angive hvem der sidder i klubbens bestyrelse, samt et godkendt
regnskab, hvis klubben har valgt at opkræve et kontingent.
§ 11. Repræsentation i delegeretforsamlingen
stk. 1.

Foreningen repræsenteres i Forbundets delegeretforsamling efter
bestemmelserne i Forbundets vedtægter

stk. 2. Hver klub/arbejdsplads har ret til at vælge 1 delegeret for hver afsluttet 10
aktive medlemmer. De øvrige delegerede vælges på en
generalforsamling.

§ 12. Medlemmers oplysningspligt
stk. 1.

Medlemmerne er forpligtede til at oplyse foreningen om
arbejdspladsskift og øvrige oplysninger vedtaget af Forbundet.

§ 13. Møde- og taleret
stk. 1.

Til alle møder i foreningens organer har ethvert medlem møde- og
taleret.

stk. 2. Under behandling af personsager kan bestyrelsen bestemme, at
punktet er lukket for andre end bestyrelsens medlemmer, suppleanter
og de berørte medlemmer.
§ 14. Økonomi
stk. 1.

Foreningens midler administreres af Forbundet.

stk. 2. Kassereren tegner foreningen økonomisk.
stk. 3. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer.
stk. 4. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
stk. 5. Snarest efter regnskabsårets udløb udarbejder kassereren årsregnskab
og status. Regnskab med bilag afgives til revisorerne inden 1. marts.
stk. 6. Det påhviler de af generalforsamlingen valgte revisorer at gennemgå
regnskabet, samt årligt inden 1. maj at give revisionsberetning.
Regnskab, status og revisionsberetning behandles herefter af
bestyrelsen og forelægges førstkommende ordinære generalforsamling.
§ 15. Udmeldelse/eksklusion
stk. 1.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel
til den første i en måned.

stk. 2. Ved åbenbar modarbejdelse af foreningens beslutninger og
bestræbelser kan et medlem ekskluderes af foreningen. Beslutning
herom træffes af bestyrelsen og beslutningen skal godkendes på den
kommende generalforsamling.
stk. 3. På den generalforsamling hvor eksklusionen behandles, har den
ekskluderede møde- og taleret. Det påhviler bestyrelsen at orientere den
ekskluderede om vedkommendes rettigheder jvf. dette stykke.
stk. 4. Et medlem kan ikke udmelde sig af foreningen under en varslet eller
løbende konflikt, medmindre medlemmet forlader arbejdsmarkedet.
Overflytning til anden lokalafdeling grundet arbejdspladsskift betragtes
ikke som udmeldelse.
Stk. 5. Bestyrelsen kan i særlige situationer dispensere fra stk. 4.

§ 16. Indgåelse af generelle aftaler
stk. 1.

Generelle aftaler kan indgås med bindende virkning af bestyrelsen eller
af Forbundet, når et flertal af de afgivne stemmer ved en urafstemning
blandt de af foreningens aktive medlemmer, som bliver berørt af
aftalerne, godkender dette.

stk. 2. Ved afgivne stemmer forstås enten ja- eller nejstemmer. Ugyldige,
blanke og ikke-afgivne stemmer tæller ikke med i
beregningsgrundlaget for urafstemningen.
stk. 3. Ved "medlemmer berørt af aftalerne" forstås medlemmer, der arbejder
på arbejdspladser, hvor aftalen eller en kopi heraf kommer til at gælde.
§ 17. Kollektive aktioner
stk. 1.

Forslag til kollektive aktioner kan fremsættes af enten
generalforsamlingen eller repræsentantskabet.

stk. 2. Forslag til kollektive aktioner er gyldige, når mindst halvdelen af de af
konflikten omfattede medlemmer har stemt herfor, og den kollektive
aktion er godkendt på et repræsentantskabsmøde i foreningen.
stk. 3. Såfremt den endelige beslutning om godkendelse af kollektive aktioner
er overdraget til andre end PROSA/Offentlig, tilsidesættes stk. 1 og stk. 2,
og det overlades til bestyrelsen at træffe de nødvendige foranstaltninger
til, at PROSA/Offentlig’s medlemmer kan indgå i en godkendt kollektiv
aktion.
stk. 4. Forslag til sympatikonflikt kan fremsættes af bestyrelsen eller
generalforsamlingen. Konflikten skal godkendes at omfattede
medlemmer og mindst halvdelen af disse skal have stemt for.
§ 18. Vedtægtsændringer
stk. 1.

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst
to trediedele af de fremmødte stemmer for.

stk. 2. Såfremt forslag til vedtægtsændring har været fremsat på en
generalforsamling og ikke har kunnet vedtages, men har opnået simpelt
flertal, kan det udsendes til skriftlig afstemning, og det kan da vedtages
af et flertal blandt de afgivne stemmer.
stk. 3. Ved afgivne stemmer forstås enten ja- eller nej-stemmer. Ugyldige,
blanke og ikke-afgivne stemmer tæller ikke med i
beregningsgrundlaget for urafstemningen.

§ 19. Foreningens opløsning
stk. 1.

Foreningens opløsning er betinget af, at vedtagelsen herom sker på 2
efter hinanden følgende generalforsamlinger.

stk. 2. Den sidste generalforsamling, som endeligt vedtager opløsningen,
træffer også beslutning om anvendelsen af foreningens midler.
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