
 

 

Beretning for lokalafdeling PROSA/VEST 2017-2018 
 
Vestbestyrelsen arbejder løbende for at fremme de sager, vi har prioriteret i den aktuelle arbejdsplan. 
Her er en gennemgang af, hvad vi har opnået i det forgangne år. 

Engagement og fremgang 
Indsats overfor studerende 
PROSA/VEST støtter op om ansættelsen af STUD-Organizere. Det er studentermedhjælpere, som arbejder 

med at skabe aktivitet på it-uddannelser og hverve nye medlemmer blandt it-studerende.  

PROSA har i årets løb øget organizer-antallet fra to til otte – og seks af disse er tilknyttet Vestdanmark, i 

hhv. Aalborg, Aarhus og Odense. Sekretariatet har et godt samarbejde med STUD-organizerne i VEST, og 

de to organizere, som er tilknyttet Aarhus, er blevet tildelt en kontorplads.  

Det er håbet, at den forøgede indsats giver flere studerende medlemmer (STUD-medlemmer).  

Indsats overfor nyuddannede 
Sekretariatet i Aarhus har siden sidste Generalforsamling afholdt to Graduate Day-arrangementer, der er 

en hel dag for nyuddannede jobsøgende medlemmer. Disse har fået flotte evalueringer og haft mange 

deltagere. 

Der er god aktivitet i netværket for unge medlemmer i Odense (PROSA UNG) og bestyrelsen støtter fortsat 

økonomisk et landsdækkende weekendseminar for unge medlemmer, kaldet ”Automate IT”.  

Generelt er der er stadig fremgang i antallet af dimittender i Vestdanmark - dvs. medlemmer, som 

fortsætter medlemskabet hos PROSA efter studiet, eller som melder sig ind som nyuddannede.  

 

Arrangementer 

Ny eventafvikler og flere arrangementer 
Sekretariatet i Aarhus har, på bevilling fra bestyrelsen, ansat en eventafvikler, som har otte timer ugentligt. 

Det er en it-studerende, som hjælper os med at planlægge og annoncere nye arrangementer samt med at 

afvikle de ting, vi har i kalenderen. Tiltaget betyder, at vi har boostet kursusudbuddet i Vestdanmark 

(Aarhus og til dels Odense). Sekretariatet er ved at træffe de nødvendige praktiske aftaler for at få 

arrangementer til at fungere i Aalborg, hvor vi ikke har et kontor. Se bilag 1. 

Der er desuden kommet en aftale i stand med PROSAs generelle kursusafdeling (i København) om at 

planlægge flere arrangementer i Aarhus og Odense. Dette betyder, at vi i PROSA/VEST får et større udvalg 

af arrangementer og et større økonomisk råderum, fordi udgiften til de ekstra arrangementer afholdes af 

landsforeningen (PROSA LAND).  

Den geografiske udfordring 
PROSA/VEST har stadig udfordringer med at få dækket det geografiske område, så alle medlemmer har 

mulighed for at deltage i arrangementer – uanset hvor de bor.  

Der arbejdes derfor på at få samarbejdsaftaler i stand med eksterne udbydere af it-arrangementer og 

netværk, som kan give PROSA-medlemmer mulighed for at deltage gratis mange forskellige steder i 



Jylland og på Fyn. 

 

Arbejdspladsarbejde 

Overenskomster 
De to lokalafdelinger PROSA/VEST og PROSA/ØST har genforhandlet to fælles overenskomster i 2018.  

I forbindelse med OK18-forhandlingerne på det offentlige område blev det tydeligt, at samarbejdet 

mellem de forskellige fagforbund stadig er så stærkt, at det kan nytte noget at være en del af fællesskabet. 

Job og karriere 
Jobsøgende medlemmer af PROSA har altid mulighed for at få sparring i forhold til jobsøgning og karriere. 

Der er rigtigt mange, der benytter sig af tilbuddet og henvender sig til PROSAs afdeling for Job og Karriere 

(i Aarhus og København). 

Job og Karriere bliver også løbende kontaktet af virksomheder, der ønsker hjælp til at finde gode 

kandidater, og her formidler vi kontakten mellem relevante kandidater (jobsøgende PROSA-medlemmer) 

og virksomheder.  

Siden sidste Generalforsamling har der, som forsøgsordning, været tilbud til de nyuddannede ledige om at 

deltage i e-kurser, og 12 personer har deltaget.  

Vi har desuden været med til at starte to kurser for ledige i samarbejde med Jobcenter Aarhus. Det ene er 

et 6 ugers Microsoft server-kursus, som slutter med en certificering. Det andet er et 10 ugers 

programmeringskursus, som slutter med 2 certificeringer. Kurserne er nu også kommet på den regionale 

positivliste i Østjylland, hvilket giver håb om, at de kan komme til at køre mere permanent. Alle ledige hos 

PROSA har været inviteret til informationsmøde om kurserne. Begge kurser retter sig direkte mod job. 

PROSA-repræsentanter på arbejdspladser 
Der ligger fortsat en stor opgave i at få arbejdet med arbejdsplads-repræsentanter (APR) på skinner igen. 

Det er en opgave, som vi fortsat har fokus på, og her arbejder vi sammen med andre lokalafdelinger og 

udvalg i PROSA.  

 

Brug PROSA 
Lokaler 
Bestyrelsen vil gerne udbrede, at PROSAs medlemmer kan bruge kursusfaciliteterne i PROSAs lokaler i 

Aarhus og Odense – og selv arrangere events med relation til it-faget. Disse lokaler kan åbnes for 

medlemmer, dog begrænset af formål, metode og plads. Sekretariaterne i Aarhus og Odense kan booke 

lokale og notere ansvarshaver, men der er en udfordring i forhold til fx adgang og aflåsning, som vi skal 

have løsninger på.  

Nyuddannede medlemmer 
For at skabe større gavn for vores nye medlemmer har vi (som tidligere nævnt) afholdt Graduate Day to 

gange i 2018.  I alt 35 nyuddannede har brugt en hel dag hos PROSA og fået en smagsprøve på, hvad vi 

som fagforening reelt kan gøre for de it-professionelle. I løbet dagen fik de et hav af hjælpemidler, som kan 

ruste dem i jobsøgning og arbejdsliv. 

Evalueringen fra den første omgang Graduate Day var så overvældende, at vi afholdt endnu en runde i 

september for et nyt hold nyudklækkede it-folk. 

 

Netværk for 50+ 
I øjeblikket er der en gruppe medlemmer, der forsøger at få et PROSA PLUS-netværk i gang i Odense og 



Aarhus. PROSA PLUS er et netværk for erfarne it-folk på 50+, der gerne vil mødes med ligesindede om 

noget fagligt og/eller socialt. 

 

Synlighed 
Sociale medier og nyhedsbrev 
PROSA/VEST har de seneste to år forsøgt sig med en gruppe på LinkedIn, hvor vi deler arrangementer og 

nyt fra bestyrelsen. 

Den nye eventafvikler sørger for at alle VEST-arrangementer annonceres på Facebook, og det har givet 

øget synlighed. 

Vores nyhedsbreve har fået et facelift og udsendes fast én gang om måneden. Fokus er på arrangementer 

- men vi har diskuteret muligheden for at inddrage bestyrelsens arbejde mere i nyhedsbrevet. 

Samarbejder og særlige tiltag 
PROSA er blevet promoveret i Vestdanmark via samarbejder med fx Coding Pirats og it-campen 

Sommerhack, hvor vi tilbyder medlemmer rabat på deltagelse. 

Vi fik en ekstraordinær mulighed for at sætte PROSA på dagsordenen - også i den øvrige fagbevægelse - 

da Bernie Sanders kampagnechef Zack Exley blev inviteret til en uge med oplæg, foredrag og indspark. 

PROSA arrangerede en event fra Arbejdermuseet med streaming online til både kontoret i Odense og 

Aarhus - samt direkte streaming til de, der ville se med hjemmefra. PROSA åbnede i den forbindelse 

dørene for hele den danske organiserede fagbevægelse, og det blev taget godt imod. 

 

Alt i alt har det været et godt år. Vi er kommet i mål med en stor del af de opgaver, som blev resultatet 
af Arbejdsplanen. Bestyrelsen takker for godt samarbejde med PROSA, og ser frem til både tilsvarende 

og nye opgaver i næste periode. 
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