
Pkt. 04. Fastlæggelse af forretningsorden 

Regler for Generalforsamlingens afvikling. 

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 afdelinger af PROSA, 
herunder formand og næstformand. 

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 forretningsordenen (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 kontrolafstemning. 

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 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. 
i 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. 
ii Ved afstemninger om ændringsforslag til forslag om ændring af vedtægterne, anvendes 
almindeligt stemmeflertal. Det endelige forslag skal vedtages som under i. 

 

Opstilling af kandidater til valg 

13. 
Personvalg foretages altid ved skriftlig afstemning, også selv om antal kandidater svarer til 
det antal personer, der skal vælges. Der kan stemmes på det antal personer, der skal 
vælges eller færre. 

Ved prioriteringsvalg kan der stemmes på én færre end det antal, der skal vælges. 

Tillidsafstemning foretages hvis der fremsættes ønske derom af 3 eller flere deltagere. 
Tillidsafstemningen foretages ved at deltagerne - for hver kandidat - skal stemme for eller 
imod kandidaten. 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. 
Behandling 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 gennemgås og underskrives af referent og dirigent. Senest efter det 2. ordinære 



bestyrelsesmøde gøres referatet tilgængeligt på PROSA/VESTs hjemmeside. 

Gæster og tilhørere 

16. 
PROSA/VESTs generalforsamling er åben for alle medlemmer af PROSA-Vest. 

PROSA/Vest inviterer altid repræsentanter fra de øvrige lokalafdelinger i  PROSA samt 
PROSAs medlemmer af PROSAs forretningsudvalg til vores Generalforsamling. 
Disse samt øvrige gæster, inviteret af bestyrelsen, kan overvære Generalforsamlingen. 



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 oplyse, 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 medlemmer blandt de studerende 

(STUD-medlemmer). 

Indsats for de 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 flot evaluering og deltagelse. 

Der er god aktivitet i et netværk for unge medlemmer i Odense (PROSA UNG), og 

bestyrelsen støtter fortsat økonomisk et landsdækkende weekendseminar for unge 

medlemmer, kaldet ”Automate”.  

Generelt er der er stadig fremgang i antallet af dimittender i Vest-Danmark (dvs. 

medlemmer, som fortsætter medlemskabet hos PROSA efter studiet). 

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 Vest-Danmark (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 7: Afholdte kurser.

Det 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. 

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 virksomhed.  

Siden sidste Generalforsamling har der, som forsøgsordning, været tilbud til de 

nyuddannede ledige om at deltage i e-kurser, og 12 personer har deltaget.  

Der er blevet startet 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 

efterfølgende 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. 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 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 Vest-Danmark via samarbejder med fx Coding Pirates 

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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Regnskab 2017

1. kvartal Konto Bemærkninger:

Indtægter
Kontingent 72001 820.934 857.500 840.000 17.500 840.000
Tilskud 72004 0
Indtægter i alt 72090 820.934 857.500 840.000 17.500 840.000

Udgifter
Generalforsamling 72111 5.782 18.236 30.000 -11.764 9.252 kr fra 2016 30.000
Delegeretforsamling (lige å 72112 34.011 3.260 20.000 -16.740 3.260 kr fra 2016 50.000
Øst/Vest-møder 72113 9.146 8.238 5.000 3.238 1.177 kr fra 2016 5.000
Medlemsarrangementer 72114 438.340 216.948 320.000 -103.052 43.200 kr fra 2016 320.000
Støtte STUD arrangement 72114 30.000 30.000 -30.000 30.000
Klubber og arbejdspladser 72116 0 0 0
Løntilskud Ø/V OK projekt 72118 150.000 0 0 0
Regionale tiltag 72120 5.000 -5.000 5.000
Ledighedsarbejde, generel 72130 10.186 20.000 -20.000 20.000
Ledighedsarbejde, individu 72132 50.000 -50.000 50.000
Jubilæumsudgifter 72150 1.393 0 1.393 0

H.O.F 72202 4.500 15.000 -15.000 15.000
Pjecer 72210 0 0 0

Trykning, andet (NY!) 72211 275 1.100 3.300 -2.200 3.300
Merchandice 72212 1.170 10.000 -10.000 10.000
Bestyrelsen, transport 72301 9.745 14.603 20.000 -5.397 20.000
Bestyrelsen i øvrigt 72302 55 7.858 5.000 2.858 5.000
Bestyrelsen, fortærring 72303 15.150 16.191 25.000 -8.809 2.325 kr fra 2016. 25.000

Støtte faglige org. 72401 10.900 12.000 10.000 2.000 10.000
Løntilskud (Jetthe) 72402 200.000 200.000 200.000 0 200.000
Medlemskaber 72403 14.319 16.719 20.000 -3.281 20.000
Støtte IT-faglige arr. 72425 21.418 32.451 20.000 12.451 20.000
Støtte LAN-parties 72426 22.102 2.889 20.000 -17.111 20.000

72450 300.897 0 0 0
Løntilskud (Marie-Louise) 72451 102.062 0 0 0
Regnskab 72506 951 2.000 -2.000 2.000
Gaver og Gratialer 72521 2.998 2.949 5.000 -2.051 5.000
Diverse 72522 1.139 0 3.000 -3.000 3.000
(Renter) 72523 0 0 0
Udgifter i alt 72590 1.385.146 554.835 838.300 -283.465 59.214 kr fra 2016 868.300

Årets resultat 72598 -564.212 302.665 1.700 300.965 -28.300

Egenkapital primo 886.632 322.420
Egenkapital ultimo 322.420 625.085

Regnskab
2016

Regnskab
2017

Budget
Rev. 2017

Afvig.
Indev.

* Budget
2018

Saldo fra 2016? 
(1.438,57)

Skal nogle af disse 
omkostninger også 
'flyttes' til land?

Fast støtte flyttes til 
medlemskaber

Løntilskud (Henrik) VEST Projekt+aktiviteter
Saldo fra 2016? (-
1438,57)



Vedtægtsændringer
forslag

PROSA/VEST

Generalforsamling 2018



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.”
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Arbejdsplan for VEST bestyrelsen 2018-19 

Forklaring på dokument 

Overskrift, baggrund og mindst ét delmål indskrives fra starten. Ressourcer bør udfyldes 
hurtigst muligt, for at overveje om punktet er realistisk. Dokumentet er dynamisk, så 
aktiviteter og delmål kan udfyldes løbende – og evt. få farvekoder efterhånden som noget 
udføres. 

Dette er et internt dokumentet og udelukkende opgavepunkterne og hvorvidt de er nået 
successkriterierne vil blive brugt på Generalforsamlingen. 

Formål med dokument 

1) Det er tydeligt, hvad målet med arbejdsplanen er, og hvordan vi kommer derhen 

2) Det er nemmere for bestyrelsen at afrapportere og holde styr på aktiviteter og fremdrift 

3) Det er konkret og realistisk 

For hvert punkt udfyldes følgende 

Baggrund Delmål Aktiviteter 
(for delmålet) 

Ansvarlig 
(for aktiviteten) 

Ressourcer 

Hvorfor er det 
her vigtigt for 
medlemmerne 
og for PROSA? 

Konkrete mål, 
som 
understøtter 
punktet i 
arbejdsplanen 

Konkrete 
aktiviteter (med 
målbare 
succeskriterier) 

Aktivister, 
bestyrelsesmedl
emmer m.fl. 

Budget, 
ressource-
personer, 
materiale, m.m. 

Evt. Opstillet uden tabeller: 

Emne 

Baggrund 

Resourcer 

Delmål x 

Aktivitet x Resource/Udførende 

 

Arbejdsplanens omfang 
Denne arbejdsplan gælder for bestyrelsen for PROSA/VEST. 

De ressourcer der er tilgængelige for bestyrelsen er følgende: 

• Pengene, der kommer ind fra medlemmerne (25 kr pr medlem om måneden) 

• Personaleressourcer tildelt fra PROSA LAND eller købt for pengene 

• Bestyrelsesmedlemmernes fritid. 
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Selve arbejdsplanen 

1 Engagement og fremgang 

Få unge medlemmer ind og bruge vores lokaler og blive bevidste om hvad de kan bruge 
PROSA til. 

Personale ressourcer. 

Økonomi til arrangementer. 

a Foretrukne Fagforening for IT-dimittender 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Samarbejde med Ung og PROSA/STUD. Opfordre dem til at bruge lokalerne og at vi gerne 
vil støtte i det omfang det giver mening. Kontoret 

Dimmitenddag (som det kører i dag) kontoret 

Jobmatch event, mød reelle virksomheder der søger IT folk. Kontoret 

Understøtte flere PROSA Ung „afdelinger“ kontoret/bestyrelsen 

b Det naturlige samlepunkt for unge IT-professionelle 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Guide til hvordan Århus og Odense lokalerne bookes, hvad de kan bookes til mv. Jetthe 
(Jacob laver et oplæg til videre forarbejdning) 

Når guiden til lokalerne er færdig skal den sendes ud til alle studerende, "Hvordan kan 
PROSA hjælpe dig med dit næste arrangment?" Jetthe 

Månedligt arrangement målrettet de 'unge', med et fast koncept; brætspil (medbring også 
gerne dit eget) med øl og sodavand. Indkøb af Bob-spil til forrummet, som også skal være 
tilgængeligt til daglig, således det også er hyggeligt at komme her til daglig. Indkøb af 5-10 
brætspil (let tilgængelige, gerne noget folk ikke har der hjemme) Eventafvikler (der skal 
gerne komme et bestyrelsesmedlem til hvert arrangement) 

2 Arrangementer 

I en omskifteligt hverdag hvor nye teknologier hele tiden kommer frem er det fantastisk 
vigtigt at holde sig up-to-date. 

LAND 

Økonomi (stor post) 

(Kursushjælpere) 

Personale ressourcer 

a Forskellige typer af arrangementer 

Aktivitet x Resource/Udførende 

25 foredrag/workshops i løbet af perioden (ikke fagforenings) Kontoret/kursusansvarlig 

6 sociale arrangementer i løbet af perioden kontoret/bestyrelsen 

Oplistning af arrangementer og events, hvem har stået for det Kontoret 

b Geografisk fordeling af arrangementerne 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Mindst 20% af foredragene skal være webinarer i løbet af perioden
 kontoret/kursusafdelingen 
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Mindst 1 arrangement arrangeret i følgende byer: Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg, 
Sønderborg, Herning kontoret/kursusafdelingen 

c Mange unikke deltagende medlemmer 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Vi opdeler minimum vores område i; Aalborg (nord jylland), Århus (midt jylland), Odense 
(fyn), Trekantsområdet (syd og sønder jylland), og et sted i vest jylland. 

Vi vil gerne at 5% af vores medlemmer har været til et arrangement i PROSA. 

De arrangmenter Vest afholder skal have 50% vest medlemmer. (I forhold til rapportering 
skal deltagerne deles op i hvilken lokalafdeling de kommer fra) 

Ansvarlig for udtræk og opfølgning: Henrik. 

d Andre aktiviteter – ikke en del af den oprindelige arbejdsplan 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Øget fokus på arrangementer (som i dag) kontoret 

Statistik på events og deltagere kontoret/kursusansvarlig 

Gentage succesfulde events andre steder i jylland/fyn i samarbejde med kursusafdelingen
 kontoret 

Undersøg om vi kan bruge Destination Aarhus (erhvervsnetværk) kontoret 

3 Arbejdspladsarbejde 

Det er vigtigt at vores medlemmer er organiseret på arbejdspladsen. 

Primært personaleresourcer 

LAND 

a Antallet af overenskomster i VEST 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Hvordan bliver en overenskomst til (arragement) Kontoret/prosa land (John) 

Skriv ud til medlemmer, der ikke er dækket af overenskomster, at hvis de går med ideen om 
at få en overenskomst, så er vi klar til at hjælpe Kontoret 

b Antallet af (virksomheder med) APR 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Formåls beskrivelse for hvad APR'er er og hvad de bruges til Henrik 

Udpege en ansvarlig for APR arbejdet i PROSA/Vest Bestyrelsen 

Heatmap over antallet af APR'er og placeringen af disse APR ansvarlig 

c Faglig tilknytning 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Fagforeningsforedrag/workshops/arrangement evt. igennem APR Land/kontoret 

Synliggørelse af at man er medlem (merchandise) Land/kontoret 

Statistik på medlemmer på arbejdspladser, så vi kan sætte ind der hvor der er medlemmer
 Kontoret 

Synliggørelse af dobbeltmedlemsaftaler med andre fagforeninger LAND 
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4 Brug PROSA 

PROSA skal være relevant for vores medlemmer. 

Primært personaleressourcer 

Økonomi til arrangementer (og ideer). 

(Bestyrelsens tid) 

a Gøre de frivillige selvkørende 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Tilbyde kurser i at blive selvkørende og selvorganiserende. Henrik 

Gøre det lettere for frivillige at bruge PROSAs lokaler til arrangementer Henrik 

Web formular for nemmere ansøgning om tilskud/lokaler Henrik/Jetthe 

Symbolsk gave for at afholde et arrangement, f.eks. En t-shirt/polo/skjorte eller f.eks. En 
goodiebox til biograf/brunch/frokost. Et krav vil være at der ikke er behov for en 
kursushjælper til arrangmentet. kontoret 

b Understøtte relevante ideer fra medlemmerne 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Webformular til ideer fra medlemmer Kontoret 

Mødeplan for bestyrelsen på hjemmesiden (synliggørelse at vi afholder møder, hvor vi kan 
diskutere deres ideer) Kontoret 

Fast medlemsmøde hvert halve år (del af bestyrelsesmøde med åbne emner i en halv time. 
Audiens) Bestyrelsen 

c Synlighed til vores egne arrangementer 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Introduktion om PROSA (VEST) i starten af hvert arrangement. Det er skal siges skal skrives 
ned og være tilgængelig på et que-card og indeholde information om PROSA, Vest, 
Placering af toiletter og drikkevarer samt spise pause og parkering. Hvor skal yderligere 
spørgsmål stilles, bør også stå på kortet. Evt. Også hvornår næste arrangmenet afholdes. 
Samlet intro må maks tage 5 minutter. Henrik/Jetthe/Eventafvikler 

Visitkort for PROSA/Vest med mail adresse og telefon nummer for kontakt til kontoret. Disse 
skal være tilgængelige i aktivist området og skal f.eks. Kunne udleveres af den der 
introducerer evt arrangement i tilfælde af spørgsmål om/til PROSA. Der skal stå at PROSA er 
fagforeningen for IT professionelle og at VEST er en lokal afdeling for privat ansatte vest for 
storebælt. Jetthe 

Keyhangers med vedhæng PROSA/Vest logo, således det er synligt, hvem der er PROSA 
repræsentant ved et arrangment. Jetthe 

d Introduktions materiale 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Gennemgå Prosa Vest hjemmesiden, får man relevant info, kan man komme med ideer, osv
 Bestyrelsen 

e Aktiv på de sociale medier 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Promovering af alle VEST arrangementer på Facebook Eventafvikler 
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Undersøge hvilke sociale medier vores medlemmer bruger, samt hvilke af disse de 
foretrækker at modtage kommunikation/promovering fra PROSA på Ansatte 

f Medunderskriver på kampagner 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Det er ikke muligt at sætte et målbart mål for denne, men vi sætter følgende; 

Være aktiv i relevante kampagner og deltage i dem som er muligt Bestyrelsen 

5 Synlighed 

Øget synlighed af PROSA på de sociale medier og i studie grupper, herunder promovering 
af arrangementer. 

Personaleressourcer 

Lidt økonomi til arrangementer og samarbejde 

a Synlighed på sociale medier 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Indbyd mere til feedback og interaktion fra brugerne (hvad bruger du, hvad gør du, osv 
spørgsmål) kontoret/ansvarlig 

Spørg de unge: hvor møder vi jer bedst og hvordan Kontoret 

b Samarbejde med andre 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Sørge for at alle vores arrangementer bliver slået op på facebook som begivenheder
 Eventafvikler 

Bruge STUD's organizers (købe f.eks. To timer om måneden hos hver) til at promovere Vest's 
arrangementer i studie grupper og på studie steder. Der skal nedskrives en aftale, så begge 
parter er klar over aftalens indhold Ansatte 

Promovering af vores ekisterende medlemsfordele/medlems aftaler (til nuværende 
medlemmer) Jetthe 

Promovere at vi støtter/samarbejder med Coding Pirates. Også skrives på VEST's website
 Jetthe 

 

c Visuel kommunikation 

Aktivitet x Resource/Udførende 

Bruge de nye fonte, farver og grafikker i forbindelse med kommunikation alle 

Lave skabeloner til brug for præsentationer og opsætning af billeder til f.eks. Facebook, 
således de er lettere tilgængelige Jetthe og Alice 

Lave en nem/hurtig guide til hvordan man bruger fonte og størrelser, for at følge standarden 
(i Vest). Maks én side. Jetthe og Alice 

 



 



Afholdte kurser i PROSA Vest efteråret 2017 – efteråret 2018 

- Avanceret hacking for begyndere  

- Besøg på museer - eks. ARoS  

- Bitcoin & Blockchain teknologi 

- Brætspilsaften 

- CS:GO – ESL One Cologne Finalen i Nordisk Film biografer  

- Den nye ferielov 

- Elektronisk musik før og nu 

- Ginsmagning/romsmagning  

- Hurtiglæsning 

- Intro til Angular JS 

- Kollega-/lyncoaching 

- Kom godt i gang med IT-karrieren  

- LinkedIn 

- Persondataforordning for dummies  

- Photoshop-kursus 

- Prototyping & wireframing m. henblik på konceptudvikling 

- Præsentationsteknik  

- Præsenter med ro, fokus og effekt  

- React JS – introkursus samt avanceret kursus  

- Software robotics 

- Styr på indbakken 

- Styr på kaos – effektivitet i en kaotisk hverdag 

- Sådan får du mere i løn 

- TR introduktion 

- Unity 3D 

- Video CV 
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