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Forslag A

§2 stk. 2: Sætningen

"Til dette formål samt til at virke som talsmænd for 

medlemmerne vælges en tillidsrepræsen-tant/APR på hver 
arbejdsplads, jvf. §8 stk. 5" 

slettes.



Forslag B

"Kontingentet udgøres af lokalafdelingens kontingent plus det til 
enhver tid gældende kontingent til landsforeningen" 

ændres til 

"Medlemmer af PROSA/VEST betaler kontingent til 
lokalafdelingen, ud over kontingentet til landsforeningen. 
Kontingentet opkræves af landsforeningen sammen med 
kontingentet til denne".



Forslag B, fortsat

"Kontingentet udgøres af lokalafdelingens kontingent plus det til 
enhver tid gældende kontingent til landsforeningen" 

ændres til 

"Medlemmer af PROSA/VEST betaler kontingent til 
lokalafdelingen, ud over kontingentet til landsforeningen. 
Kontingentet opkræves af landsforeningen sammen med 
kontingentet til denne".



Forslag C

Forslaget udgår.



Forslag D

"Udelukkelse jvf. §5 stk. 4 eller §14 stk. 2 kan af den udelukkede 
forlanges behandlet på førstkommende generalforsamling, til 
hvilken vedkommende har møde- og taleret. Behandling skal 
finde sted umiddelbart efter godkendelse af 

beslutningsdygtighed."

Ændres til
"Udelukkelse jævnfør §14 stk. 2 kan af den udelukkede forlanges 
behandlet på førstkommende generalforsamling, og 
vedkommende har møde- og taleret under behandlingen. 
Behandling skal finde sted umiddelbart efter godkendelse af 
beslutningsdygtighed."



Forslag E

§6 stk. 4:

Tilføjes til slut:
”Indkaldelsen er rettidig, hvis den er afsendt fra sekretariatet 
senest dagen før beskrevet, hvadenten den er sendt med 
brevpost eller e-post.”



Forslag F

§6, stk. 6:

Det specificeres at:
- Der vælges 4-6 bestyrelsesmedlemmer, ud over HB-

repræsentationen

- Der vælges 1-4 suppleanter

- Der vælges 2, evt. 1 revisor

- Der vælges 1-2 suppleanter



Forslag G

• Nyt §15, stk. 3:
• ”PROSA/VESTs bestyrelse kan af egen drift anmode om 

overenskomst på arbejdspladser, hvor der i forvejen er 
indgået overenskomst i et andet CVR-nummer; men 
hvor ledelse, adresse, lokaler og jobfunktioner er de 
samme. Dette uanset om medarbejderne under dette 
CVR-nummer ønsker overenskomst.
En sådan overenskomst ejes og vedligeholdes af 
PROSA/VESTs bestyrelse indtil medarbejderne selv 
ønsker at få den overdraget. Den skal dog som 
minimum være enslydende med den allerede 
eksisterende overenskomst på arbejdspladsen.”


