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Dagsorden

Kl.

13:00  01. Velkomst – Sang.

  02. Valg af dirigent(er) og referent(er) – 

          Nedsættelse af valgudvalg.

  03. Godkendelse af beslutningsdygtighed.

  04. Godkendelse af Dagsorden og Tidsplan.

  05. Fastlæggelse af forretningsorden.

13:15  06. Præsentationsrunde.

13:25  07. Bestyrelsens beretning og behandling heraf.

13:55  08. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

          og behandling heraf.

14:10  09. Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf.

14:25  10. Behandling af og afstemning om de med indkaldelsen   

          udsendte forslag ud over de i pkt. 11. nævnte.

14:45  11. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent.

15:30  12. Valg til tillidsposter:

   a. VEST-medlem af PROSA’s hovedbestyrelse 
        (HB-medlem).
   b. 1-2 VEST-suppleanter for HB-medlemmet     
             (HB-suppleanter).
   c. Øvrig bestyrelse, jf. vedtægterne (bestyrelsen    
          består af max. 9 medlemmer).
   d. Suppleanter til bestyrelsen (0-4 medlemmer).
   e. 2 revisorer.

   f. 2 revisorsuppleanter.

15:50  13. Valg af delegerede til PROSAs Delegeretforsamling 

          den 19.-20. november 2016.

15:55  14. Eventuelt.

16:00  Slut!
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Bestyrelsens beretning
for generalforsamlingsperioden 1/9-2015 – 31/8-2016

1) Kredsen omkring VEST

Omkring PROSA/VEST er der en kreds af valgte og ansatte, som er med til at sikre, at arbejdsplanen bliver 
ført ud i livet, og at de øvrige ting omkring lokalafdelingen fungerer.

Bestyrelsen

På generalforsamlingen den 26. september 2015 blev følgende personer valgt til VESTs bestyrelse for en etårig 
periode:

  Alice Raunsbæk  Erik Klausen (OFF) 
  Ingerlise Klingenberg  Jan Laursen (OFF) 
  Jane Hoffmann   Kim Yang Jacobsen

  Bestyrelsessuppleant(er): 
   
  Lars Juel Nielsen 
  Samuel Jensen

Følgende 3 medlemmer af bestyrelsen blev valgt i september 2014 for en toårig periode:

  HB-medlem  Henrik Jacobsen 
  1. HB-suppleant Lars Wittchen Sørensen 
  2. HB-suppleant Erik Christensen

Efter valget konstituerede bestyrelsen sig med Alice Raunsbæk som kasserer.

’Ansatte’

PROSA/VEST får stillet person-ressourcer til rådighed fra landsforeningen:

Carsten Larsen har været tilknyttet forbundssekretær, og stået for indkaldelse af bestyrelsesmøder mv. Står i 
samarbejde med PiO (aktivistgruppe) for arrangementerne i Odense.

Bo Sundgaard - lønnet af PROSA/VEST og Landsforeningen – stoppede i PROSA d. 30/9-15 og blev erstattet 
af Jetthe Lennore Revsgaard, som startede d. 4/1-16. For begges vedkommende har deres indsats i.f.t. VEST 
handlet om arbejdspladsarbejde i bred forstand.

Ove Larsen er fortsat med at være tilknyttet bestyrelsen og med at arbejde med den praktiske afholdelse af 
VESTs medlemsrettede aktiviteter. Det sidste dog ikke i samme omfang som tidligere.

2) Medlemsudvikling

PROSA/VEST har i perioden 1/8-2015 – 31/7-2016 haft en medlemsfremgang på 350 medlemmer. Til sammen-
ligning havde vi i forrige periode en stigning på 75! medlemmer så der er virkelig tale om en markant stigning.
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Denne stigning skyldes især, at vi er blevet bedre og mere effektive til at hverve nye medlemmer fra bl.a. de 
studerende, der dimitterer. Men også ude på arbejdspladserne er der flere og flere, der gerne vil være medlem. 
Det er også glædeligt, at vi tilsyneladende har fortsat tendensen med at blive bedre til at fastholde medlem-
merne.

Seneste medlemstal siger 3.428 medlemmer.

3) Individuel medlemsservice

Tendenser

Stigende antal lærlinge-sager. De fleste handler om løn, pension, feriefridage og fritvalgskonto (eller mangel 
på samme), men der er også lærlinge, der er utilfredse med det faglige niveau på lærepladsen eller er kommet 
i knibe pga. langtidssygemelding. 

Vi skaffer generelt mange penge hjem til lærlingene – højeste enkeltbeløb i år er 118.000 kr.  
Det er vor opfattelse at Lærlinge-ABC’en bliver brugt – både af lærlinge og af deres mestre. Det sker ikke 
sjældent, at en arbejdsgiver ringer for at få opklaret nogle ting.

Vi oplever en stigende tendens til, at nogle arbejdsgivere ikke har ret megen tålmodighed med sygemeldte 
med stress og andre psykiske problemer.

Vi er flere gange stødt på arbejdsgivere, der udtrykker noget i retning af, at det er altså sådan, det er her i virk-
somheden, og det (høje) tempo vi arbejder i, det er sådan det skal være, og det bliver ikke anderledes.

Vi oplever også, at nogle arbejdsgivere ikke ønsker den stresssygemeldte tilbage på deltid, som det bliver 
anbefalet af lægen.

Arbejdsgiverne begrunder det naturligvis ud fra driftsmæssige hensyn og årsager, men det handler også om, 
at de først ønsker dem tilbage, hvis de bliver klar til at køre for fuld skrue igen.  
De vil ikke eller tør ikke tage ansvar for at få dem tilbage på deltid, hvor der skal tages diverse hensyn i for-
hold til opgaver og arbejdstid.

I forhold til studerende med it-studiejobs oplever vi, at arbejdsgiverne ikke ved, at de er funktionærer (hvis de 
har mere end 8 timer om ugen) og eksempelvis skal have løn under sygdom.

Et andet problem, vi har set flere gange er, at ansættelseskontrakten ikke har et minimumstimetal pr. uge, 
hvilket foranlediger, at arbejdsgiver godt nok respekterer opsigelsesvarslet i Funktionærloven på eksempelvis 
tre måneder, men arbejdsgiver mener ikke, at han er forpligtet til at give nogle timer i opsigelsesperioden.

Her må vi så ind og hjælpe med at beregne timer ud fra et gennemsnit og gøre gældende, at det er de timer, 
arbejdsgiver skal honorere for i opsigelsesperioden

Heldigvis ser vi flere og flere kontrakter fra studerende med it-studiejob, hvor vi kan få orienteret om diverse 
uhensigtsmæssigheder, fejl og mangler i kontrakterne.

Vi kan gentage fra sidste år, at vi stadig ikke har ret mange LG-sager (Lønmodtagernes Garantifond), og vi ser 
stadig flere kontrakter end opsigelser.

Konkrete sager

Urimelig opsigelse – manglende advarsel

Sagen er hverken speciel eller præcedens-dannende, men et godt eksempel på sådanne sager, der løbende 
dukker op: Afskedigelsessager, hvor virksomheden kan fanges i procedurefejl. Medlem afskediges efter 4 år, 
pga. dårlig faglig ”performance” og fritstilles. 

PROSA gør opmærksom på, at der ikke først er afgivet en advarsel. Vi gør også gældende, at vort medlem 
inden mødet, hvor afskedigelsen afgives, ikke er blevet gjort opmærksom på mødets formål. 

Vort medlem har ikke haft mulighed for at medbringe egen bisidder, men må nøjes med en HK-repræsentant, 
som virksomheden har hidkaldt.

Virksomheden mener, at man rigeligt – gennem mange møder - har gjort medarbejderen klart, at man ikke 
var tilfreds med det faglige arbejde. Fyringen kommer, efter at medarbejderen iflg. ledelsen ikke har overholdt 
en produktionsaftale. Man forstår ikke, at fyringen kommer bag på medarbejderen. 

PROSA fastholder, at når opsigelsen er begrundet i medarbejderens faglige indsats, så skal der afgives en 
advarsel, hvor det klart fremgår, hvad problemet er, hvordan det skal løses og hvad der sker, hvis ikke medar-
bejderen forbedrer sig. 

Efter forhandling indgår parterne et forlig, således at vort medlem får en godtgørelse efter særlig beskatning 
på 50.000 kr. + et Outplacement-forløb.

Pasningsorlov

Et medlem blev opsagt med påstand om, at han ultimativt skulle have sagt, at han tager pasningsorlov til sit 
handicappede barn (over 18 år) med få dages varsel, selv om han ikke har en aftale med arbejdsgiver.

I Lov om lønmodtagers ret til fravær af særlige familiemæssige årsager har en lønmodtager 6 ugers varsel i for-
hold til afholdelse af pasningsorlov, hvis lønmodtageren ikke kan få en aftale med arbejdsgiver om en hurtigere 
start på orloven.

Vores påstand i sagen var, at vort medlem blot har udtalt, at hans familie var vigtigere end arbejdet, samt at 
pasningsorloven skulle være hurtigst muligt.  
Der var ikke belæg for at konkludere, at han hermed ikke ville acceptere en aftale med arbejdsgiver om en given 
frist for orlovens begyndelse. 

Vi startede sagen op med påstand om, at arbejdsgiver ved sin opsigelse både havde overtrådt ovennævnte lov 
samt Forskelsbehandlingsloven, da rækkevidden af Forskelsbehandlingsloven ikke er afklaret i forhold til løn-
modtagerens handicappede barn. 

Da vi koblede advokat på sagen, og der blev truet med en stævning, ønskede arbejdsgiver ikke en sådan sag i 
retten, og der blev indgået forlig med en erstatning til vort medlem svarende til 5 måneders løn.

Funktionærstatus

I tråd med det under afsnittet Tendenser omtalte, har vi lige afsluttet en sag med en studerende med it-job ved 
siden af studiet.

Han havde en kontrakt med funktionærstatus, men arbejdsgiver vidste ikke, hvad det reelt betyder - eksem-
pelvis at vort medlem har krav på løn under sygdom på en dag, hvor han skulle have været på arbejde, hvis 
han ikke var blevet syg.

Det væsentligste problem i sagen viste sig at være hvor mange timer vort medlem skulle have løn for i sin tre 
måneders opsigelsesperiode.  
I hans kontrakt var der intet angivet om timetal pr. uge eller pr. måned, idet der blot var angivet ”varierende 
timetal efter aftale”.

Arbejdsgivers påstand var, at da medlemmet var opsagt grundet manglende arbejde, var det jo helt naturligt 
og sagligt, at han stort set ikke havde nogen opgaver til medlemmet i opsigelsesperioden og dermed heller 
ingen løn til vort medlem.

Det var vi ikke enig i, og vi gjorde gældende, at medlemmet skulle have løntimer ud fra et gennemsnit over de 
sidste 6 måneder.
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Det kunne også være 12 måneder, men da 6 måneder gav det bedste resultat for medlemmet, blev det vores 
umiddelbare påstand.

Det var selvfølgelig et oplæg til forhandling, da der ikke er nogen præcis regel om, hvor lang en periode, man 
må/kan tage, når man beregner et gennemsnit.

 
Medlemmet var meget interesseret i en fritstilling, hvilket ofte står højt på listen i en opsigelsessituation, så vi 
indgik et forlig med en fritstilling og løn i 15 timer pr. uge i den tre måneders opsigelsesperiode.

VEST-sager - 1. september 2015 – 31. august 2016:

Aktive sager pr. 16/9-16

Sagstype
Antal Heraf med advokat

Aktier 1

Ansættelseskontrakter 2

Arbejdsmiljø 1

Arbejdspres 1

Arbejdspsykolog 1

Arbejdsskadeordning 12

Bortvisning 1 1

Fejl i lønudbetaling 1

Forespørgsel 2

Fratrædelsesaftale 1

FTF Socialrådgiverordning 6

Konkurs 9 2

 Ligebehandlingsloven 1

Manglende feriepenge 1

Manglende løn, helt eller delvist 2 1

Manglende opsigelsesvarsel 1

 Nedsat arbejdsevne 1

Ophavsret 1 1

Opsigelse 3

Påtænkt afskedigelse 1

Sygedagpengeret 1 1

Tjenstlig samtale 1

Usaglig afskedigelse 3

Vikar ansættelse – Vikarlov 1

Virksomhedsoverdragelse 1

Andet 4

I alt 60 6

Nye sager fordelt på sagstyper 

Sagstype
1/9-31/12 

2015
1/1-31/8 

2016
I alt for  

perioden

Advarsel 1 1
Aktier 1 1
Ansættelseskontrakter 1 7 8
Arbejdsmiljø 1 1
Arbejdsmiljørepræsentant 1 1
Arbejdspres 1 1
Arbejdsskadeordning 1 5 6
Bonus og andre løndele 2 2
Forkert opsigelsesvarsel 1 1
Fratrædelsesaftale 1 4 5
FTF Socialrådgiverordning 1 2 3
Konkurs 4 6 10
Kundeklausul 1 1
Manglende feriepenge 3 3
Manglende løn, helt eller delvist 3 3
Manglende opsigelsesvarsel 1 1
Ophavsret 1 1 1
Opsagt p.g.a 120-dages reglen 1 1
Opsigelse 7 9 16
Pension 1 1
Tjenestlig samtale 2 2
Usaglig opsigelse 3 3
Vilkår i opsigelsesperioden 1 1
Virksomhedsoverdragelse 1 1

I alt 18 56 74
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4) ’Året der gik’ – et tilbageblik-

Opfyldelse af arbejdsplan (se s. 19) 

Understøtte og sikre fremdriften på projekt ”Styrkelse af indsatsen vest for Storebælt” 
med særlig fokus på:

Arbejdspladsarbejde, herunder APR-netværket

U35, aktiviteter, arrangementer og organisation Vest for Storebælt

Arrangementer, herunder implementering af samarbejde (aftaler) ml. VEST og studenterorganisationer 
på de enkelte studiesteder

Projektet har overordnet været en succes. 

Der afholdes arrangementer i VEST som aldrig før. 

Vi har herudover f.eks. forsøgt at understøtte Software Forum Alssund, i Sønderborg, via den model vi hidtil 
har haft, hvor vi sammen med ’de lokale’ er med til at planlægge nogle arrangementer, hvor PROSA-medlem-
mer kan deltage sammen med andre software/hardwareinteresserede folk.

Der er kommet gang i U35 arbejdet, som dog mangler det endelige gennembrud (se ”Beretning fra udvalg” 
for yderligere).

Sammen med STUDorganizerne bliver der forsøgt dannet brohoveder på studiestederne, hvor studerende og 
undervisere finder det naturligt at nærme sig PROSA for at få input, undervisning og generel dialog med en 
IT fagforening.

Den første samarbejdsaftale med studerende på et studiested (Aalborg universitet) er på plads og kan nu 
danne grundlag for flere.

For at styrke relationerne til studiestederne i Sønderjylland bliver der i efteråret afholdt et privacy arrange-
ment, hvor Henrik Jacobsen tager ned og holder kursus for interesserede.

Arbejdsplads-/overenskomstarbejdet på VESTs arbejdspladser er - efter et langt tilløb præget af administra-
tive problemer - nu så småt ved at komme i gang.

I skrivende stund er der gang i aktiviteter på CGI og Interacoustics, Middelfart.

Og sidst, men ikke mindst, har det vist sig, at ønsket om en forbundssekretær i Århus er en god idé, da dét, at 
omgivelserne har en person at adressere henvendelser til, og at vi har en person, der har mulighed for at følge 
op, har kastet mange spændende og perspektivrige aktiviteter af sig. 

Her skal blot nævnes projektet ”Digitale fodspor” i samarbejde med Århus biblioteksvæsen, som har poten-
tiale til udbredelse til andre kommuners biblioteker.

Understøtte overenskomstarbejdet på VESTs arbejdspladser

Gennem de senere år har vi i kraft af et øget samarbejde med DM, DJØF, IDA og – især - HK fået en række 
muligheder for at overenskomstdække medlemmer på flere arbejdspladser. 

Fællesoverenskomsten på CGI er et eksempel på, hvordan den fælles indsats kan omsættes i aftaler på arbejd-
spladsen. 
For bl.a. at dyrke og styrke den kollektive indsats er VEST indgået i et 1-årigt projekt sammen med afdelin-

gen PROSA/ØST, og i den sammenhæng bevilget et beløb på kr. 150.000 som skal være med til at sikre, at de 
nødvendige ressourcer er tilstede.

Projektet skal også fokusere på en metodisk understøttelse af TR’er, meningsdannere, og aktive medlemmer af 
PROSA, herunder tilbyde faglig undervisning.

Arbejdet, forankret i ØVOK (Øst Vest Overenskomst Koordinering) - et udvalg nedsat af lokalafdelingerne 
PROSA/ØST og PROSA/VEST, er så småt ved at komme i omdrejninger.

Finde løsninger til at støtte ledige medlemmer individuelt, bl.a. i samarbejde med 
a-kassen
Punktet kom på arbejdsplanen på opfordring fra generalforsamlingen i ’15 og der blev også afsat et beløb på 
kr. 150.000 til at hjælpe ledige medlemmer på individuel basis.

Men vi må desværre endnu engang konstatere, at det er lettere sagt end gjort at få vores ledige medlemmer til 
at gøre brug af vores tilbud – således har vi i den forgangne GF-periode ikke modtaget ansøgninger.

Vi står således noget i stampe, og er nået til den konklusion, at der skal tilføres opgaven flere ressourcer, hvis 
vi skal lykkes med at støtte ledige medlemmer individuelt – ressourcer som vi ikke har i VEST!

Så for indeværende er vores bedste bud på ’støtte’ at koble os på PROSAs landsdækkende initiativer og afsøge 
det lokale/regionale område for mulige tilbud.

Som det fremgår af budgettet, har vi dog ikke opgivet den individuelle støtte, idet der stadig er afsat penge til 
denne, dog et noget mindre beløb på kr. 50.000.

Vi har forsøgt os med ledighedsprojekter og bl.a. ”Lav en Info skærm til Århus kontoret” viste sig at være et 
godt projekt. 3 ledige mødtes, og fik kreeret et info-skærm-setup, der skulle vise nyheder, både eksterne og 
interne samt aktiviteter i Århus lokalerne. 

Vi har nu en info-skærm, der viser det ønskede og en vejledning sikrer, at personalet selv kan ’vedligeholde’ 
systemet. Der er allerede udtænkt udvidelser af systemet, hvor bl.a. aktivistserveren skal levere data til skær-
men, så man kan se, hvad der sker på serveren. 

Ledighedsarbejdet

Der ydes individuel sparring i forhold til cv og ansøgninger og vi formidler de indkommende jobs.

Der har været afholdt workshop om jobsøgning.

Vi forsøger løbende at anspore til, at medlemmerne går videre med projekter, og hjælper gerne til med at 
inddrage andre medlemmer i projekterne. Oplyser om at der kan søges midler!

Vi støtter op om netværksgrupper, i øjeblikket kører der en gruppe i Aalborg (Open Source Night).

Vi har lavet aftaler, så ledige gratis kan deltage i IT-forums (Østjylland) og BrainsBusiness’ (Nordjylland) it-

faglige arrangementer! (Oplagte steder at dyrke netværk/kommunikeres per mail til ledige).
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Projekt ”Brobygning og samarbejde, nye arrangementer og  
visuel kommunikation for PROSA”

I maj 2016 oprettede PROSA et relationsopbyggende projekt med en dertilhørende projektansættelse til Ma-
rie-Louise Christensen. Projektet har haft til formål at bringe PROSA et skridt foran i forhold til medlemsud-
viklingen, de bløde it-fag, kontakt til uddannelsessteder og nye måder at afholde arrangementer og engagere 
medlemmer på.

Marie-Louise har i den forbindelse igangsat forskellige initiativer og bidraget til eksisterende arbejdsopgaver. 
Blandt andet har Marie-Louise været med til at organisere dette års studiestarts-kampagne, samt udarbejdet 
indhold og det visuelle udtryk til kampagnens trykte og online medier. 

Af nye arrangementstiltag har Marie-Louise bl.a. arrangeret en robotworkshop i kvindenetværket K.I.T, en 
jobsøgningsworkshop for cand.it’ere og en design-case workshop i forbindelse med en international konfer-
ence om leg. 

Projektet har også haft til formål at skabe relation til relevante it-foreninger. I den forbindelse har Marie-Lou-
ise samarbejdet med foreningen Coding Pirates om at arrangere et PROSA game jam. Game jammet er sin 
første af slagsen, hvor medlemmer har haft mulighed for at medbringe og samarbejde med deres børn, for i 
blandede grupper at designe og programmere computerspil. 

Marie-Louise har også etableret et samarbejde med foreningen DigiPippi, som arbejder for at skabe mere in-
teresse for it blandt piger gennem rollemodeller som fx PROSAs netværk K.I.T. I den forbindelse har PROSA 
været vært for en video-workshop for piger i alderen 8-13 år.  

Marie-Louise har derudover varetaget opgaver, der skal styrke PROSAs online relation til medlemmer gen-

nem en øget online aktivitet og produktion af videoer, billeder o.l. til de sociale medier.

Støtte

LAN-party

PROSA/VEST støtter en håndfuld LAN-parties om året, og vi har i løbet at det sidste år arbejdet på at styrke 
samarbejdet med arrangørerne, så PROSA ikke bare støtter it-events, men også får et udbytte i form af syn-
lighed/hvervning eller ekstra værdi for medlemmerne. Og det er blevet bedre og mere effektivt, men det er et 
arbejde der vil fortsætte. 

Vi oplever meget positiv respons på, at vi støtter lokale initiativer som disse. Det er vi den eneste fagforening, 
der gør, og små beløb rækker ofte langt.

I perioden har vi således støttet:

S7LAN, SDU 
FKlubben, AAU 
GGW, Nordjylland 
RetroLAN, Nordjylland 
Netparty Kolding

Udover LAN-parties har vi også deltaget på og støttet andre arrangementer/aktiviteter:

Aarhus Mini Maker fair 
Sommerhack 
Counterplay festival 
Internetweek 
Cryptoparty på 2x DMJX og 1x SDU (støtte + aktivister)

Vi støtter to hackerspaces - OSAA (Open Space Aarhus) (http://osaa.dk/) og HAL9K i Ålborg (https://hal9k.
dk/). Det er her noget af fremtidens teknologi måske bliver til og vi vil gerne understøtte mulighederne for at 
få testet ideerne og få dem videreudviklet.

I sommer afviklede de to hackerspaces Sommerhack i Tjele http://sommerhack.dk/ og her var vi sponsorer.

Vi har et spirende samarbejde med Hal9k – hvor der bliver afholdt månedlige arrangementer i OpenSource. 
Vores bidrag består i økonomisk støtte så der kan serveres mad ifm. arrangementerne. Indhold og afvikling 
står de lokale folk for.

Endelig er vi medlem af It-forum, Århus (http://www.itforum.dk/aarhus.asp) og Brains Business, Aalborg 
(http://www.brainsbusiness.dk) for bl.a. at netværke, øge mulighederne for jobformidling og være synlige 
over for virksomheder og uddannelsessteder, som typisk også er med i sådanne netværk.

5) PROSA/VEST i PROSA

Medlemmer af PROSA/VEST har fortsat linjen med at være aktive i både Hovedbestyrelse, udvalg og arbejds-
grupper. Som det er i dag, er der typisk 2-3 VEST-medlemmer tilstede ved HB-møderne og VEST er stort set 
repræsenteret i alle udvalg og arbejdsgrupper, og der gøres en ihærdig indsats for at finde en VEST-repræsent-
ant, når der ’kaldes’.

Konkret ser listen over udvalgs- og arbejdsgruppedeltagere således ud:

Arbejdsmarkedsforhold    Ingerlise Klingenberg 
Arbejdsmiljø     Erik Klausen 
IMS      Erik Christensen 
IT og Samfund      - 
Organizer     Ingerlise Klingenberg 
Uddannelse, Ledighed og Kompetence (ULK) Ingerlise Klingenberg 
Ungdomsudvalget (U35)    Henrik Jacobsen

Derudover har VEST været med til fortsat at sikre PROSAs repræsentation i  
uddannelsesudvalgene på erhvervsakademierne i Jylland og på Fyn:

Erhvervsakademi Dania    Thomas Høj Thykjær 
Erhvervsakademi Lillebælt   Carsten Larsen 
Erhvervsakademi Midt-Vest   Jesper Kjær 
Erhvervsakademi Sydvest   Jan Laursen 
Erhvervsakademi Århus    Michael Tøttrup

Ligesom kontakten til FTF i de 3 regioner i VESTs område er sikret ved deltagelse af:

Regionsråd Midt     Mads Kellermann (best.) 
Regionsråd Nord     Erik Christensen (kontakt) 
Regionsråd Syd     Carsten Larsen (kontakt)
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Beretning fra udvalg

U35:

I efteråret 2015 blev Århus og opland inviteret til U35 opstartsmøde.

Ca. 30 personer mødte op, og var indstillet på, at der skulle ske noget mere målrettet for dem og deres alders-
gruppe. De ville gerne bidrage med input til arrangementer og fortælle om hvilke udfordringer, de havde ved 
at deltage i de hidtil afholdte arrangementer.

Mødet mundede ud i, at vi fik lavet en ny arrangementsserie, hvor nogle af de vanlige emner inden for fag-
forening og fagligt relaterede områder samt de nye ideer fra U35 blev indarbejdet.

Resultatet har været en kraftig fremgang i deltagerantallet i aktiviteter både i Prosa og ude ved samarbejd-
spartnere rundt om i landet. 

De nyere arrangementer har haft meget fokus på privacy og hacking, U35 ville gerne have færdigheder inden 
for dette område, og ønskede at blive oplært i flere forskellige grene inden for hacker-kulturen – for at kunne 
beskytte sig selv må man lære lidt om, hvordan en hacker tænker og arbejder i cyberspace. Det har bragt no-
gle af vore egne medlemmer ind som talere til arrangementerne, hvor de har lært fra sig – med så stor succes 
at vi har fået et samarbejde i stand med IDA Embedded om hacking events kaldet Capture The Flag (CTF).

Hen over sommeren har der været en spirende interesse for et U35 i Odense efter, at man i kølvandet på 
forårets Superhelteseminar var begyndt at deltage i aktiviteter i U35 i København. Og nu er der taget initiativ 
til et opstartsmøde på Prosas kontorer i Odense!

Beretning fra lokal netværk

PiO – PROSA i Odense

Siden sidste generalforsamling (26/9-15) er det mere end lykkedes at leve op til målsætningen om ca. 8 ar-
rangementer i løbet af et år - 4-5 foredrag, 1-2 workshops, 1-2 virksomhedsbesøg og 1-2 sociale arrangement-
er.

Konkret er det i perioden blevet til flg. arrangementer:

Foredrag:

8/12: Aflytning af mobiltelefon 
28/1: Hurtiglæsning 
4/2: Photoshop 
25/2; Accelereret indlæring 
31/3: Hukommelsesteknik 
19/4: PhoneGap 
31/8: Cloud computing - Amazon web services 
5/10: Java 9

Workshop:

29/10+12/11+19/11: Android 
2/3+9/3: Javascript 
7/9+14/9+21/9: Android

Virksomhedsbesøg:

6/10: Abacus 2.0 (SDU, Odense – Supercomputer) 
11/5: Fynsværket

’Socialt’

8/12: ’juleri’ i.f.m. ”Aflytning af mobiltelefon” 
1/5: 1. Maj

Vi har afholdt et enkelt arrangement i samarbejde med PROSA/STUD:

25/9: ”Snowden” – forpremiere på den nye film af Oliver Stone.

Arrangementerne har været præget af stor tilfredshed med indhold og fremlæggelsen af de forskellige emner.

Ikke-medlemmer samt deltagere fra OFF, STUD og VEST, ja sågar ØST’ere kan finde vej til Odense! – og 
deltagerantallet svinger fra 10-12 til ca. 25 afhængig af typen af det enkelte arrangement. Typisk er vi 16, når 
vi holder arrangementer i PROSAs lokaler og ca. 25, når vi låner et lokale ’ude i byen’ – typisk EAL, Odense. 
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Vi kan glædeligt konstatere, at der til stadighed dukker nye ansigter op.

I perioden har vi dog også haft et arrangement, vi måtte aflyse. Normalt er det pga. for få deltagere, men dette 
var fordi releasen var udskudt:

26/5: Java 9 

PiO har i perioden bestået af:

Frank Dall Kristensen, VEST  Frank Jensen, VEST 
Palle Nygaard Hansen, Offentlig  Reidar Hansen, VEST 
Carsten Larsen, VEST.

Indkomne forslag
Vest bestyrelsen vil bede generalforsamlingen om mandat til at justere i vedtægterne omhandlende overen-
skomster og kollektivarbejde. Prosa Øst og Vest har divergerende vedtægter, der rent praktisk vanskeliggør 
samarbejdet i ØVOK, hvis man skal følge hinandens vedtægter.

I ØVOK gruppen er man indstillet på at komme med forslag til, hvordan vedtægterne kan justeres i begge 
afdelinger, hvorpå Prosa Vest bestyrelsen ønsker mandat til at kunne foretage en ændring af vedtægterne 
før næste GF – om nødvendigt. Dog vil et sådant mandat indebære, at bestyrelsen på ingen måde må stille 
medlemsdemokratiet dårligere rent vedtægtsmæssigt uden GF’s accept. GF’s accept kan kun gives ved ek-
straordinær eller ordinær afholdelse af GF i overensstemmelse med gældende vedtægter. 

§§§§§§§§§§§§§

ØST: 
 
§14. Indgåelse af generelle aftaler 

Stk. 1. Overenskomster og andre aftaler om løn- og arbejdsforhold kan indgås med bindende virkning af besty-
relsen, når der er opnået simpelt flertal ved en urafstemning blandt de berørte medlemmer. 

§15. Lovlige, kollektive aktioner 

Stk. 1. Lokalafdelingen kan iværksætte kollektive aktioner, når mindst et flertal af de berørte, aktive medlemmer 
har stemt herfor ved en urafstemning eller ved et rettidigt indkaldt møde. 

Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at varsle strejke, der er vedtaget efter bestemmelserne i stk. 1, ved at afgive 
stillingsopsigelser på de berørte medlemmers vegne.

VEST:

§ 15. Indgåelse af kollektive aftaler

Stk. 1. Foreningen søger løn- og arbejdsforhold for medlemmerne reguleret ved indgåelse af kollektive aftaler.

Stk. 2. Ved kollektive aftaler forstås hoved- og grænseaftaler, overenskomster og andre aftaler om løn- og 
arbejdsforhold.

§ 16.  

Stk. 1. Kollektive aftaler forhandles, indgås, administreres og opsiges af de(n) af aftalerne omfattede arbejdsp-
lads(er).

Stk. 2. Kollektive aftaler godkendes ved urafstemning blandt de berørte medlemmer.

§ 17.

Stk. 1. Arbejdspladserne kan anmode lokalafdelingen om at indgå kollektive aftaler på deres vegne. I så fald 
føres forhandlingerne af de(n) berørte arbejdsplads(er) i samarbejde med lokalafdelingen. Indgåede aftaler 
administreres ligeledes af de(n) berørte arbejdsplads(er) i samarbejde med lokalafdelingen.

Stk. 2. Uenighed mellem arbejdspladserne om fortolkning og omfang af kollektive aftaler, der omfatter flere 
arbejdspladser, afgøres af lokalafdelingens bestyrelse.

Stk. 3. Kollektive aftaler kan indgås med bindende virkning af lokalafdelingens bestyrelse, jvf. stk. 1., når et 
flertal af de afgivne stemmer ved en urafstemning blandt de af foreningens aktive medlemmer, som bliver 
berørt af aftalerne, godkender disse.

Stk. 4. Opsigelse af kollektive aftaler indgået af lokalafdelingen foretages af bestyrelsen.

§ 18. Kollektive aktioner 

Stk. 1. Forslag til kollektive aktioner kan fremsættes af medlemsmøder for de berørte medlemmer eller af 
bestyrelsen.

Stk. 2. Afsendelse af strejkevarsel skal vedtages med almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer, ved 
en urafstemning blandt de berørte medlemmer.

Stk. 3. Iværksættelse af konflikt efter forhandlingssammenbrud skal vedtages med almindeligt stemmeflertal 
blandt de afgivne stemmer, dog mindst 35% af samtlige stemmeberettigede, i en medlemsafstemning blandt 
de af foreningens medlemmer, som bliver berørt af aftalerne.

Stk. 4. Iværksættelse af kollektive aktioner, der ikke er omfattet af stk. 3, kræver, at mindst halvdelen af de 
medlemmer, der er omfattet af den kollektive aktion, har stemt herfor, samt at den kollektive aktion er god-
kendt af et medlemsmøde for de berørte medlemmer eller af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at varsle strejke, der er vedtaget efter ovenstående bestemmelser ved at 
afgive stillingsopsigelser på medlemmernes vegne.
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Regnskab for 2015 Regnskab  
2014

Budget 
2015

Regnskab  
2015

Indtægter

Kontingent 740.326,30 750.000 756.196,11
Tilskud (KMD) 0 0 5.609,02
Indtægter i alt 740.326,30 750.000 761.805,13

Udgifter

Generalforsamling 56.268,11 30.000 29.766,38
Jubilæumsudgifter 61.675,39 0 0
Delegeretforsamling 49.993,10 10.000 0
Øst/Vest-møder 0 5.000 0
Medlemsarrangementer 208.962,85 250.000 276.287,73
Klubber og arbejdspladser 0 10.000 0
Regionale tiltag 2.055,23 30.000 0
Ledighedsarbejde, generelt 26.059,14 50.000 1.790,93
Ledighedsarbejde, individuelt 0 150.000 0
Hvervning, organisering og fastholdelse 5.890,59 200.000 11.541,42
Pjecer 0 10.000 0
Bestyrelsen, transport 14.236,96 25.000 18.957,50
Bestyrelsen, fortæring 0 0 24.935,15
Bestyrelsen, i øvrigt 34.528,29 30.000 3.284,10
Støtte, faglige organisationer 4.000 10.000 10.672,64
VEST-medarbejder, løntilskud 200.000 200.000 150.000
Medlemskaber 8.043,75 15.000 11.443,75
Støtte, it-faglige arr. (LAN o.a.) 16.,736,25 15.000 22.000
VEST-projekt, løntilskud 0 0 106.250
Regnskab 725 2000 1.174
Gaver og gratialer 2.195 5.000 6.047,43
Diverse 0 3.000 6.422,75
Renter 0 0 0
Udgifter i alt 691.369,66 1.050.000 680.573,78

Årets resultat 48.956,64 -300.000 81231,35

Balance
Aktiver

Mellemregning 886.631,70

Aktiver i alt 886.631,70

Passiver

Egenkapital primo 2015 805.400,35

Årets resultat 81.231,35

Egenkapital ultimo 2015 886.631,70

Passiver i alt 886.631,70

Balance 0,00

PROSA/VEST vil i 2017 særligt arbejde med at:

Idriftsætte ”Brobygning og samarbejde, nye arrangementer og visuel kommunikation for PROSA”- projektets 
tiltag.

ØVOK-samarbejdet – ansatte bliver mere involveret i det vestlige overenskomstområde.

U35 drift – Odense og forsøg igen i Aarhus.

Omdefinere og nytænke APR med fokus på faglighed.

Strømline kommunikationen internt – f.eks. skabe et ordentligt arkiv for bestyrelsen.

PROSA/VEST arbejder løbende med at lave:

Karriere & Jobformidling

Jobformidling

Karriererådgivning

Samarbejde med virksomheder i PROSA/VESTs område

Aktivere nye og eksisterende medlemmer i PROSA/VEST hver gang muligheden byder sig, f.eks. i forbindelse 
med arrangementer. PROSA/VEST vil særligt gerne oplære medlemmerne i at blive selvkørende og selvor-
ganiserende ved at tilbyde kurser i dette. Målet er, at medlemmerne dermed kan styrke de lokale netværk, de 
allerede har, eller lave nye. Dette vil gøre det muligt for medlemmerne selv at tage initiativ til nye tiltag i deres 
lokalområde, understøttet af PROSA/VEST.

Afholde it-faglige arrangementer, herunder kurser, workshops og foredrag, som geografisk dækker hele det 
vestlige område - egne eller i samarbejde med andre, og for såvel medlemmer som kommende medlemmer.

Hverve & fastholde f.eks. ved at:

Sikre en god introduktion til nye medlemmer 
Benytte de sociale medier 
Afvikle reklamekampagner 
Lave sociale arrangementer for medlemmerne, hvor medlemmerne helst selv skal være primusmotor/ar-
rangører. 
Tilbyde medlemmerne praktiske/fysiske ting at arbejde med (vores server i kælderen, LAB, infoskærm-projektet 
osv. osv.)

Forslag til Arbejdsplan for

PROSA/VEST 2017
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Forslag til budget for 
2017

Regnskab  
2015

Budget 
2016

Revideret 
budget 
2016

Budget  
2017

Indtægter

Kontingent 756.196,11 750.000 825.000 840.000

Tilskud (KMD) 5.609,02 0 0 0

Indtægter i alt 761.805,13 750.000 825.000 840.000

Udgifter

Generalforsamling 29.766,38 30.000 30.000 30.000

Delegeretforsamling 0 50.000 50.000 20.000

Øst/Vest-møder 0 5.000 5.000 5.000

Medlemsarrangementer 276.287,73 250.000 400.000 400.000

Klubber og arbejdspladser 0 10.000 10.000 0

OK-projekt, tilskud 0 0 150.000 0

Regionale tiltag 0 20.000 20.000 5.000

Ledighedsarbejde, generelt 1.790,93 40.000 20.000 20.000

Ledighedsarbejde, individuelt 0 150.000 20.000 50.000

Hvervning, organisering og fastholdelse 11.541,42 50.000 15.000 15.000

Pjecer 0 10.000 0 0

Bestyrelsen, befordring 18.957,50 20.000 20.000 20.000

Bestyrelsen, fortæring 24.935,15 30.000 25.000 25.000

Bestyrelsen, i øvrigt 3.284,10 5.000 5.000 5.000

Støtte, faglige organisationer 10.672,64 10.000 10.000 10.000

VEST-medarbejder, løntilskud 150.000 200.000 200.000 200.000

Medlemskaber 11.443,75 10.000 20.000 20.000

Støtte, it-faglige arrangementer 22.000 20.000 20.000 20.000

Støtte, LAN-parties 0 0 25.000 20.000

Merchandise 0 0 10.000 10.000

VEST-projekt 1 (Henrik), tilskud 106.250 148.750 247.000 0

VEST-projekt 2 (Malou) 0 0 90.000 0

Regnskab 1.174 2.000 1.000 2.000

Gaver og gratialer 6.047,43 5.000 5.000 5.000

Diverse 6.422,75 3.000 3.000 3.000

Renter 0 0 0 0

Udgifter i alt 680.573,78 1.068.750 1.401.000 885.000

Årets resultat 81.231,35 -318.750 -576.000 -45.000

Forslag til Lokalafdelingskontingent for 2017
Uændret 25 kr. pr. måned.

Forslag til forretningsorden for ordinær generalforsamling i PROSA/VEST

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 dele af PROSA. 
 
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 forretningsorde-
nen (proceduren). 
  
6. Dirigenterne sørger for, at talerne holder sig til det relevante dagsordenspunkt. De kan, efter én advarsel, 
fratage talere, som overtræder dette, ordet. 
 
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 kontrolafstemn-
ing. 
 
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 
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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. 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. Ved afstemninger om ændringsfors-

lag til forslag om ændring af vedtægterne, anvendes almindeligt stemmeflertal.

Opstilling af kandidater til valg

13. Ved personvalg foretages der altid afstemning, også selv om antal kandidater svarer til det antal personer, 
der skal vælges. Hver deltager i generalforsamlingen kan højst stemme på det antal personer, der skal vælges. 
Ved prioriteringsvalg kan hver deltager højest stemme på én mindre end det antal der skal vælges. 
 
Tillidsafstemningen foretages 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.

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. Be-
handling 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 gøres tilgængeligt på PROSA/VESTs hjemmeside.

Tilhørere

16. PROSA/VESTs generalforsamling er åben for alle foreningens medlemmer. 
 
Gæster, inviteret af bestyrelsen, kan overvære generalforsamlingen.

PROSA/VEST vil i 2016 særligt arbejde med at:

Understøtte og sikre fremdriften på projekt ”Styrkelse af indsatsen vest for Storebælt” med særlig fokus på:

Arbejdspladsarbejde, herunder APR-netværket

U35, aktiviteter, arrangementer og organisation Vest for Storebælt

Arrangementer, herunder implementering af samarbejde (aftaler) ml. VEST og studerendeorganisationer 
på de enkelte studiesteder

Understøtte overenskomstarbejdet på VESTs arbejdspladser

Finde løsninger til at støtte ledige medlemmer individuelt, bl.a. i samarbejde med a-kassen

 
PROSA/VEST arbejder løbende med at:

Afbøde virkningerne af ledighed

Ledighed er et vedvarende problem, som PROSA/VEST løbende laver tiltag for at forsøge at afhjælpe, 
eksempelvis i form af:

Projekt-orienterede arrangementer 
Webinarer 
Netværksgrupper 
Jobformidling 
Karriererådgivning

Videreudvikle de regionale tiltag ved fortsat at støtte etableringen af Erfa-/Netværksgrupper. 
Se evt. mere her: https://www.prosa.dk/mit-prosa/lokalafdelinger/prosavest/lokale-netvaerk/ 

Aktivere nye og eksisterende medlemmer i PROSA/VEST hver gang muligheden byder sig, f.eks. i 
forbindelse med arrangementer og direkte kontakt.

Afholde it-faglige arrangementer, herunder kurser, workshops og foredrag som geografisk dækker hele det 
vestlige område - egne eller i samarbejde med andre og for såvel medlemmer som kommende medlem-
mer.

Hverve & Fastholde f.eks. ved at

Afholde ’Åbent hus’ 
Genindføre Velkomst-/Intromøder 
Benytte de sociale medier 
Afvikle reklamekampagner 
Informere om bestyrelsens arbejde og beslutninger.

Arbejdsplan for PROSA/VEST 2016
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Når jeg ser en Prosa fane

Melodi: “Når jeg ser et rødt flag smælde” 1923 Johannes 

Madsen. 

Tekst: Gert Illemann, 1996

Tilegnet PROSA’s delegeretforsamling 1996

Sang til:
Generalforsamling i PROSA/VEST 
Lørdag, den 8. oktober 2016

Når jeg ser en PROSA-fane

banker hjertet varmt i mig.

Den er rød og kan alle os mane,

sammenholdet er aldrig en leg.

Edb er vort fag, blandt de mange

det er ungt, men har dog tradition.

Ofte sejt, men det korte af det lange, 

medlemsstyre er vor ambition.

Der skal være en balance

mellem mit og fælles sag.

Uden alle har én ikke chance,

uden rod bliver toppen blot svag.

Vi har prøvet og lærer det stadigt

bygge fladt, for det passer os bedst.

Medlemstalen skal runge, og for øvrigt 

vor forening er altid i test.

Når du ser en PROSA-fane,

skal du hurtigt op at stå,

du må ikke blot sidde og glane,

du skal med ud i flokken at gå.

Når den luftes, er sagen så vigtig,

at kolleger har brug for din kraft.

Står vi sammen fungérer PROSA rigtig, 

så er fremtiden foran os strakt.
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Savner du et arrangement i dit lokalområde?

Hold øje med PROSA/VESTs hjemmeside.

Vi arrangerer både it-faglige og politisk-faglige 
arrangementer rundt omkring i VEST-området, 
altså Vest for Storebælt.

Arrangementerne bliver annonceret i  
kursuskalenderen

Hvis du og dine kolleger savner et arrangement, 
f.eks. et kursus i lønforhandling, så:  
Kontakt PROSA/VEST!

Mailadresse 
vest@prosa.dk

Kontor Århus 
Søren FrichsVej 38 K th. 
8230 Åbyhøj 
Tlf. 33 36 41 41 
Hverdage 10.00 - 15.00

 
Kontor Odense 
Overgade 54 
5000 Odense C. 
Tlf. 33 36 41 41 
Hverdage 10.00 - 15.00


