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Referat  
 
01. Velkomst 
Forbundssekretær Henrik Jacobsen bød velkommen til årets generalforsamling.  

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

Bestyrelsen foreslår Lars Christensen som dirigent. Vedtaget. 

Bestyrelsen foreslår Jetthe L. Revsgaard som referent. Vedtaget. 

Valgudvalg: Frederik Hertzum og Mads August Kellermann. 

Der er 20 stemmeberettigede deltagere til generalforsamlingen. 

 
03. Godkendelse af beslutningsdygtighed 
 

Dagsordenen indeholder de i vedtægterne krævede punkter. 
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

 

Baggrund 
 

Vedtægterne §6 (Generalforsamling) stk. 4 
Ordinær generalforsamling afholdes i september, oktober eller november måned 
hvert år. I år, hvor Landsforeningen holder delegeretforsamling, skal 
generalforsamlingen afholdes senest 3 uger før delegeretforsamlingen. 
Tidspunktet for generalforsamlingen meddeles medlemmerne senest 8 uger 
forinden. 
Endelig indkaldelse skal udsendes direkte til medlemmerne senest 3 uger forinden, 
pr. E-post, brevpost eller andre passende medier. Indkaldelsen skal angive tid og sted 
for generalforsamlingen samt et link til en hjemmeside for generalforsamlingen. 
 

Overholdelse 
Dato for generalforsamlingen fremgik af Prosabladet nr. 6/7, udkommet den 17.  juni (side 36) og 
blad nr. 8, udkommet den 5. august (side 39) samt opslag på LinkedIn og Facebook i juni måned. 
E-mail udsendt til alle medlemmer af VEST fredag den 6. september 2019 med tydelige web-link. 
 

04. Fastlæggelse af forretningsorden 
Se bilag 1 

Forretningsordenen er enstemmigt vedtaget 
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05. Præsentation af medlemmerne i Vestbestyrelsen 
 
Medlemmer af Vestbestyrelsen præsenterer kort sig selv:  
Jacob Elefsen, Frederik Hertzum, Anders Berggreen, Alice Raunsbæk, Knud-Erik Schûtt, Jan 
Buthmann Laursen, Thomas Froberg Petersen, Henrik Jacobsen. 

 
06. Bestyrelsens beretning og behandling heraf 
Se bilag 2  

Beretningen blev fremlagt af Thomas Froberg Petersen og enstemmigt godkendt.   

Uddrag fra debatten 
Kommentarer: 

- Det er vigtigt og et godt tiltag, at VEST er med til at samarbejde om studiestedsarbejdet. 
- Tiltag med webinarer/online arrangementer er ligeledes rigtig godt 

Spørgsmål: 

- Betalt transport er godt – hvor mange penge har vi har brugt på det? Medlemmer har dog 
stadig et problem med tid, hvis de kommer langvejs fra. Hvad har bestyrelsen haft af 
overvejelser i forhold til det? 

Svar: 

- Der er blevet brugt ca. 18000 kr. på transport i 2019. Dette er inkl. oplægsholderes 
transport. 

- Min a-kasse får nyt lokale i Aalborg, som vi også kan bruge, og de penge, som vi får frigivet 
fra lokaleleje, vil vi gerne bruge på at afholde nogle arrangementer andre steder. 
Sønderborg har været nævnt som konkret udfordring i forhold til afstand for 
medlemmerne. Men det er svært at afholde arrangementer de steder, hvor vi ikke har 
ansatte.  

Spørgsmål:  

- Kan man lave nogle faste, konkrete ”pakker”, som vi tilbyder medlemmerne, hvis de gerne 
vil lave et arrangement - fx sætte et fast beløb af til det? Jeg kunne godt tænke mig, at vi 
prøver noget af for at fastholde medlemmer i udkantsområderne. 

- Kan man evt. finde et par frivillige ”udkantskoordinatorer”, der kan få det i gang? 

Svar: 

- Det ville være godt at tage rundt til udkantsområderne og møde medlemmerne, men 
bestyrelsen er frivillig og man kan ikke forvente, at de bruger så meget fritid på det. 

Kommentar:  

- Det kan godt lade sig gøre at trække fx forbundssekretærer til yderområder (i stedet for 
den frivillige del af bestyrelsen) - men medlemmerne skal vide, at det er en mulighed. 
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Svar: 

- I bestyrelsen er vi blevet enige om at tage et skridt ad gangen. Nu har vi fået etableret 
noget i Ålborg, og derfor har vi kig på andre områder. Vi prøver samtidig at kommunikere, 
at man endelig bare skal komme med forslag og idéer. 

Kommentarer: 

- Bestyrelsen kan selvfølgelig ikke lave arrangementer ti steder på én gang. Men noget 
andet er at gøre det nemt for medlemmerne selv at gå i gang – fx via en pakkeløsning, hvor 
det er tydeligt, hvad PROSA tilbyder. 

- Der er også udkantsområder på Sjælland. Der har man fx prøvet at booke en café i 
Roskilde, og det fungerer okay og er nemt i forhold til fx forplejning. Man kan også tilbyde 
et fast beløb og en fast pakke til medlemmerne, som det er foreslået. Man kan også 
samarbejde mere med Min a-kasse ved at få lov til at bruge deres lokaler rundt omkring i 
landet. 

Svar: 

- Bestyrelsen har talt om at beskrive en ”arrangements-pakke” for medlemmerne. Vores 
erfaring er dog, at vi ikke får respons på det, og derfor har vores løsning været ”skriv til 
vest@prosa.dk, og så hjælper vi dig derfra”. Vi har også en aktivistpulje, som Henrik 
Jacobsen (forbundssekretær) har råderet over. Det er den måde, vi har forsøgt at løse det 
indtil nu. Det er muligt, at vi kan gøre noget mere organiseret.  

- Den nuværende løsning i Ålborg er meget lig café-løsningen i Roskilde, hvor det er nemt i 
forhold til forplejning osv. 

 

07. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og behandling heraf 
Se bilag 3  

Beretningen blev fremlagt af Alice Raunsbæk og enstemmigt vedtaget.   

Uddrag fra debatten 
 
Spørgsmål: 

- Hvad dækker ”Støtte Puljer” over?  

Svar: 

- ”Støtte Puljer” dækker fx over en ”aktivistpulje”, som kan bruges (af fx forbundssekretæren) 
på initiativer, som vedrører aktivister i PROSA.  

Spørgsmål: 

- Hvad dækker ”Arbejdspladser” over? 

Svar: 

- ”Arbejdspladser” er midler til fx medlemsmøder og udgifter, når vi tager ud på 
arbejdspladser. 
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Spørgsmål: 

- Hvad dækker ”Medlemmer” over? 

Svar: 

- Det handler om en tidligere beslutning om at hjælpe medlemmer individuelt med 
efteruddannelse. Det har dog vist sig nærmest umuligt i forhold til de gældende 
skatteregler. 

 
08. Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf 
 
I denne periode har Vestbestyrelsen ikke haft udvalg. 

Fremlæggelse 
Vestbestyrelsen har i dette bestyrelses-år ikke haft et underudvalg til bestyrelsen, og derfor er der 
ikke noget at berette fra bestyrelsen.  

Uddrag fra debatten 
Spørgsmål: 

- Jeg undrer mig over, at bestyrelsen ikke præsenterer beretninger fra udvalg. Hvorfor er er 
ikke en beretning fra fx PiO (PROSA i Odense)? 

Svar: 

- PiO er en arbejdsgruppe og ikke et politisk udvalg under Vest. Der er ikke nedsat et politisk 
udvalg under PROSA VEST i denne periode. Bestyrelsen mener ikke, at det giver mening, at 
generalforsamlingen godkender arbejdsgruppers beretning, når de ikke er nedsat af 
bestyrelsen. 

- Man er velkommen til at rette henvendelse til forbundssekretær Carsten Larsen, hvis man 
ønsker at vide mere om arbejdet i PiO. 
 

09. Behandling af og afstemning om udsendte forslag  
Se bilag 4 

Forslag 1 
Vestbestyrelsen foreslår en ny paragraf. Forslaget udspringer af en sag fra Tech Mahindra. 

Formuleringen er ændret siden sidste år, hvor forslaget også var med på generalforsamlingen: 

19 stemmer for, 1 stemme imod. Forslaget er vedtaget 

Forslag 2 
Afstemning om ændringsforslag fra salen.  
Forslaget går på, at §6.6.V. bibeholdes og §6.6.VI. slettes:  

7 stemmer for, 13 stemmer imod. Forslaget er nedstemt 

Afstemning om Vestbestyrelsens forslag 2, som er et ændringsforslag til vedtægterne: 
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19 stemmer for, 1 stemme imod. Forslaget er vedtaget 

Uddrag fra debatten (vedr. forslag 2) 
Kommentar:  

- Vores revisorer bør kaldes ”politiske revisorer”, og man skal kunne se VESTs regnskab i det 
samlede LAND-regnskab. 

Svar: 

- PROSA VESTs regnskab er ikke en del af LANDs regnskab. LAND er i den forbindelse kun 
det organ, der sørger for, at pengene står det rigtige sted, og der bliver betalt regninger. 
Det betyder, at der ikke er en revision ud over denne, og det er en økonomisk revision, der 
tjekker, at pengene er der. Derfor kan det ikke hedde ”politisk revision” 
 

10. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent 
 
Arbejdsplan 
Se bilag 5 

Arbejdsplanen blev fremlagt af Alice Raunsbæk og godkendt med 19 stemmer for. Én undlod at 
stemme. 

 

Budget og kontingent 
Se bilag 6 

Budgettet blev fremlagt af Alice Raunsbæk og enstemmigt vedtaget.   

Uændret kontingent på 25 kr.  

 
Fremlæggelse af arbejdsplan 
 
Bestyrelsen har lavet en kortere arbejdsplan i år. Arbejdsplanen er et udtryk for, hvad vi har fokus 
på i den kommende periode, men det betyder ikke, at vi ikke stadig laver arrangementer osv. 

Det er hensigten, at den nye bestyrelse skal konkretisere de enkelte punkter og bestemme, 
hvordan de udføres.  

Uddrag af debatten om arbejdsplanen 
 
Spørgsmål: 

- Hvad med hjælp til ledige? A-kassen fokuserer på de personer, der er nemmest at få i 
arbejde, men hvad med de andre? 

Svar: 

- Det er fint at fokusere på, men det er ikke noget en frivillig bestyrelse har muligheder for 
eller ekspertise til at løse. 
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Spørgsmål: 

- Hvis karriererådgiverne beder om penge til noget arbejde for ledige - vil I så støtte, når det 
ikke står i arbejdsplanen? 

Svar: 

- Vi gør det ikke til et indsatsområde i det kommende år - men det betyder ikke, at vi ikke vi 
støtte sager, når de opstår. 

Spørgsmål: 

- Punkt 4 er mere en hensigtserklæring end et arbejdsområde. Hvordan kan bestyrelsen 
efterfølgende stilles til ansvar for området, hvis der ikke står noget konkret?  

Svar: 

- Vestbestyrelsen har haft meget forskellige arbejdsplaner gennem årene med forskellige 
detaljeringsgrader. Lad os prøve det her og se, hvordan det fungerer.   

Kommentar 

- Denne detaljeringsgrad gør, at der kan ses nogle muligheder i forhold til aktuelle projekter 
i PROSA, og det er fint.. Der er ikke noget, der bliver udelukket på forhånd. 

Kommentar: 

- Jeg synes, at I næste år skal sætte konkrete aktiviteter i arbejdsplanen - for den eneste 
aktivitet I tvinger bestyrelsen til med denne arbejdsplan er at afholde en 
generalforsamling.  

Svar: 

- Konkretiseringen kommer efter generalforsamlingen – og bliver udarbejdet af den nye 
bestyrelse.  

 

11. Valg til tillidsposter 
 
Bestyrelsen 
 
Fredsvalg.  

Kasper Ligaard er valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen. 
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Opstillede til bestyrelsen 
 
Genopstiller:  

- Alice Raunsbæk 
- Jacob Elefsen 
- Anders Berggreen 
- Jan Buthmann Laursen 

Nye opstillere: 

- Kasper Ligaard 

Ikke valgbare: 

- Knud-Erik Schûtt 
- Thomas Froberg Petersen 

Suppleanter til bestyrelsen 
 
Fredsvalg.  

Michael Bartholin og Jesper Kjær er valgt som suppleanter til bestyrelsen. 

1-2 revisorer 
 
Fredsvalg. 

Mads August Kellermann og Anette Marke er valgt som revisorer. 

 

Op til 1-2 revisorsuppleanter 
 
Fredsvalg.  

Ingerlise Klingenberg og Gert Knudsen er valgt som revisor-suppleanter. 

12. Eventuelt 
 

Kollektiv lønsikring 
Næstformand Hanne Lykke Jespersen fremlagde PROSAs igangværende arbejde for at give 
medlemmer en kollektiv lønsikring som en del af medlemskabet. 

Baggrund 
En del andre forbund har også valgt at lave en kollektiv eller individuel lønsikring. HK har lanceret 
én lønsikring, der koster 79 kr., hvilket er muligt fordi de bruger egenkapital på det. Det kan være 
en grund til at frygte, at medlemmer, som ønsker lønsikring, vælger HK frem for PROSA.  

En del højtbetalte medlemmer fravælger a-kassen, fordi dækningen er for dårlig – de har brug for 
en højere dækning, som bedre modsvarer deres løn. 

Beløbet, som betales for en lønsikring, er fradragsberettiget i lighed med resten af kontingentet 

PROSA samarbejder med ALKA. PROSA dækker evt. underskud, men ALKA giver os 
administrationen – som er bundet meget op på a-kassen, da man skal være dagpengeberettiget 
ved a-kassen for at modtage lønsikring. Vi skal have besluttet hvilken sats, og hvilken ordning 
PROSA vil have. Det fremlagte er et tilbud fra ALKA. 
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Forslag om kollektiv lønsikring kan vedtages på delegeretforsamling, eller der kan indkaldes til en 
ekstraordinær delegeretforsamling. 

Uddrag af debatten 
Spørgsmål: 

- Bliver PROSA et forsikringsselskab med denne løsning?  

Svar: 

- Det kan man godt sige. Vi har i øvrigt en forpligtelse til at give et varsel, hvis lønsikringen 
ophører. 

Kommentar: 

- Jeg kender personer, der går over til HK netop pga. lønsikring – så jeg tror, at det er en 
fordel for PROSA. 

Spørgsmål: 

- Det er meget politisk, når fagbevægelsen siger, at de ikke har tillid til, at staten kan lave en 
arbejdsløshedsdækning. Bliver det diskuteret politisk?  

Svar: 

- Ja, det bliver diskuteret politisk. PROSA kæmper fortsat for, at staten skal give en ordentlig 
dækning. Men selvom der er en god dækning, har vores medlemmer måske stadig brug 
for en ekstra dækning pga. deres høje lønninger. 

Spørgsmål: 

- Så kan man selv vælge det til eller fra? 

Svar: 

- Det er ikke et tilvalg – derfor hedder det ”kollektiv” lønsikring. Medlemmer skal både betale 
for lønsikring, a-kasse og fagforening, hvis det bliver vedtaget. Vi skal have regnet 
detaljerne ud i forhold til nogle grupper.  

Kommentar: 

- Man kan evt. risikere at højtuddannede vælger PROSA fra, fordi de ikke er bange for at 
miste deres arbejde. 

 
Ved håndsoprækning tilkendegav cirka halvdelen af de fremmødte, at de vil være interesserede at 
blive dækket af en kollektiv lønsikring.  

 
Evaluering af generalforsamlingen 
 
Bestyrelsen har det som et fokusområde at få flere til at deltage i generalforsamlingen. Nye 
deltagere blev derfor spurgt: Hvad har fået jer til at komme i dag? 
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Svar: 

- Jeg har længe overvejet at deltage, og det gav mig et sidste skub til at deltage, at det er 
sådan et tillokkende arrangement hos Timm Vlademirs Køkken. 

- Jeg vidste ikke, at medlemmer af PROSA OFFENTLIG er velkomne til denne 
generalforsamling - men jeg tilmeldte mig, da jeg blev opmærksom på det.  
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Bilag 1-6  
Bilag 1. 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 
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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.  

Afstemninger og valg  
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. Deltagerne kan vælge at undlade at stemme i tillidsafstemningen. En person kan ikke 
vælges til en post med et flertal imod sig - i den sammenhæng tæller en blank stemme imod.  

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.  
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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.   
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Bilag 2: Bestyrelsens beretning 2018-2019  
Engagement og fremgang 
 
PROSA VEST og sekretariatet i Aarhus har et godt samarbejde med “STUD-organizere” 
(studerende, der arbejder med hvervning og organisering på studiestederne under lokalafdeling 
PROSA STUD). Samarbejdet har ført til en række fælles arrangementer i PROSAs lokaler, som 
særligt lokker unge medlemmer til. Vest støtter økonomisk op om disse arrangementer, så længe 
de er åbne for alle medlemmer.  

Hvert halve år afholdes der “Graduate Day“ i Aarhus. Det er et heldagsarrangement for 
nyuddannede medlemmer i Vestdanmark. Begivenheden er et økonomisk samarbejde mellem 
PROSA VEST og PROSA STUD. Der er planer om at udvide konceptet til København, så det bliver 
et tilbud til alle nyuddannede medlemmer. 

PROSA VEST har bakket op om PROSA UNG via økonomisk støtte til årets træf for unge 
medlemmer kaldet “Surveil_IT”. Thomas Petersen fra Vestbestyrelsen er desuden aktiv i PROSA 
UNG og medarrangør på træffet i 2020. 

Arrangementer 
 
Som noget nyt tilbyder PROSA VEST at betale transport til PROSA-arrangementer for 
medlemmer af lokalafdelingen (samme medlemsgruppe, som kan deltage her på GF). Dette er for 
at imødekomme de medlemmer, der bor langt væk fra fx Aarhus. Ordningen har modtaget 
positive tilbagemeldinger. 

PROSA VEST har fortsat ansat en eventafvikler (studerende), som nu har fået tildelt 12 timer om 
ugen. Tiden bruges både på planlægning, afholdelse og markedsføring af arrangementer i Jylland 
og på Fyn. 

Vi tilbyder nu også medlemsarrangementer i Aalborg. Det sker ved, at PROSA VEST lejer sig ind 
på Nordkraft med 3-4 arrangementer pr. halve år, og betaler en STUD-organizer for at være 
kursushjælper.  

Der har været 41 deltagere på de 3 arrangementer vi har holdt i 2019 

Webinarer/online arrangementer er fortsat et fokusområde for Vestbestyrelsen, og derfor er det 
også noget vores egen ansatte eventafvikler arrangerer - også selvom det er noget, som kommer 
hele landet til gode. Vi deler udgift til udbyder/oplægsholders honorar med LAND og ØST. 

PROSA VEST har i årets løb støttet dannelsen af netværk blandt medlemmer ved at have 
arrangementer særligt for Kvinder i IT (K.I.T.) og for medlemmer, som er 50+ (PROSA PLUS).    

1. maj morgen-arrangement afholdes fortsat hos BUPL sammen med øvrige forbund. Som noget 
nyt forsøgte vi at lave et fagligt aften-arrangement, fordi mange medlemmer ikke har fri i løbet af 
dagen, men det blev aflyst pga. for få tilmeldinger. 

Vi har haft et velfungerende samarbejde med Internet Week Denmark, hvor vi bidrog til et 
debatarrangement med et oplæg om ulovlig logning.  

2018: 103 arrangementer blev afholdt i vest – 1420 deltog 
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2019: 71 arrangementer indtil nu – 777 deltog 
 

Arbejdspladsarbejde 
 
IBM: PROSA rejste i samarbejde med HK et overenskomstkrav ved udgangen af 2018 – med 
udgangspunkt i IBM’s Odense-lokation.  

CGI: Skal genforhandle deres overenskomst, som er fælles for forbundene PROSA, HK, DM DJØF 
IDA. PROSA VEST understøtter processen. 

Siemens:  Har solgt ud af driften til indiske InfoSys, og det er meldt ud, at der skal afskediges 
driftsfolk - derfor arbejder vi for at sikre vores medlemmer. Vi er i tæt dialog med 
tillidsrepræsentanten på Siemens. 

Flow It: PROSA og HK/Privat har afsendt et overenskomstkrav. Flow It ønsker at levere systemer til 
faglige forbund, og derfor skal der naturligvis være ordentlige forhold - gerne i form af en 
overenskomst. Vi har en god dialog med ledelsen. 

Energinet: virksomheden er undervejs med en større outsourcing af drift og infrastruktur, som får 
betydningen for it-medarbejdere. Sammen med HK/Privat arbejder PROSA for at sikre 
medlemmernes kollektive rettigheder hos en evt. ny arbejdsgiver. Energinet er i dag 
overenskomstdækket, men vi ved ikke om der er overenskomst, der hvor medlemmerne kommer 
hen.  

Royal Articline: Et PROSA-medlem er blevet indplaceret på HK’s overenskomst. HK dækker 
allerede det meste af virksomheden, dog ikke IT-afdelingen, men det bliver ændret nu, så de 
kollektive goder også kommer it-folk til gode. 

IT Relations: Vi har sammen med HK/Privat en positiv dialog med blandt andet IT Relation– så 
måske bringer 2020 en ny overenskomst der. 

Brug PROSA 
 
I 2019 er der sket en række forbedringer i PROSA lokaler: Nye infoskærme, møbler, udsmykning 
på vægge m.m. Det har været med til at skabe et bedre miljø i og omkring kursuslokalet. 

Der er lavet en roll up, som stilles frem ved hvert arrangement i hhv. Odense og Aarhus for at gøre 
opmærksom på PROSA VEST og muligheden for at få indflydelse. 

Den tidligere LinkedIn-gruppe var inaktiv og er derfor erstattet af en LinkedIn-side, som hænger 
sammen med PROSAs generelle virksomheds-side (Company Page). Her deles arrangementer og 
nyt fra Vestbestyrelsen. 

Der udsendes et månedligt nyhedsbrev i Vest – oftest segmenteret på Nordjylland, Midtjylland og 
Sydjylland + Fyn. Nyhedsbrevet omhandler primært arrangementer, men også beslutninger fra 
bestyrelsen som fx nyheden om tilskud til transport. 

Synlighed 
 
Der er annoncer for PROSA VEST-arrangementer i hver udgave Prosabladet. Vi har også været i 
bladet med flere artikler i forbindelse med samarbejdet med Internet Week Aarhus. 
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Alle vest-arrangementer oprettes som begivenheder på Facebook – og derudover annonceres på 
LinkedIn og via lokale nyhedsbreve og det landsdækkende nyhedsbrev. 

VEST samarbejder målrettet med lokalafdeling PROSA Øst og kursusafdelingen i København om 
at udgive et kursuskatalog to gange årligt. Det betyder mange flere Vest-arrangementer i 
kataloget og større sammenhæng i udbuddet på tværs af landsdelene. 

Intern uddannelse for bestyrelsesmedlemmer 
 
Bestyrelsen har haft Lars Christensen ude til et internt kursus i bestyrelsesarbejde. Her blev 
gennemgået regler og procedurer for fagforeningsarbejde med fokus på det juridiske aspekt og 
bestyrelsesmedlemmernes pligt og ansvar.  

Nyt budget 
 
Vestbestyrelsens kassér, Alice Raunsbæk, har udarbejdet et nyt konkret budget for 2019 og 
20120, som er gentænkt ud fra den nye kontoplan. 
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Bilag 3. Reviderede regnskaber 
 

 

  



PROSA VEST Generalforsamling  28/9-2019 

18 
 

Bilag 4. Forslag til vedtægtsændringer 
 

Forslag 1 - ny paragraf i vedtægter 
 
§15.3 nyt forslag til GF 2019: 
PROSA VESTs bestyrelse kan af egen drift anmode om overenskomst på en arbejdsplads uden 
medlemmer, hvis dette sker for at beskytte en eksisterende overenskomst indgået med 
tilsvarende arbejdsgiver/ejerkreds. En sådan overenskomst ejes, administreres og vedligeholdes af 
bestyrelsen for PROSA VEST, indtil der er ansat medlemmer på arbejdspladsen, som ønsker at 
overtage overenskomsten. Vilkårene i en sådan overenskomst må samlet set ikke være ringere 
end den eksisterende overenskomst. 

Motivation 
At undgå at arbejdsgiver/ejerkreds udnytter, at de har en overenskomst på én virksomhed og 
samtidig har en anden virksomhed, der udføre det reelle arbejde.  

Det skal modvirke, at medarbejdernes vilkår forringes i et nyt selskab. 

Forslag 2 – ændringsforslag til vedtægter 
 

§6.6  

- V. 2 revisorer. 
- VI. VI. 2 revisorsuppleanter. 

Rettes til: 

§6.6  

- V. 1-2 revisor(er). 
- VI. op til 2 revisorsuppleanter. 

Motivation 
Vi laver kun politisk revision, og vi har ikke en decideret kassebeholdning mere – denne varetages 
af LANDs økonomiafdeling. 

Konsekvensrettelse 
§13.3 

- Stk. 3. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer. 

Rettes til: 

- Stk. 3. Foreningens regnskab revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer.  
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Bilag 5. Arbejdsplan 
 

1  Højere GF-deltagelse 
Bedre repræsentation af medlemmer til generalforsamlingen og i bestyrelsen. 

2   Synlighed på arbejdspladserne 
Sikre, at personer med it-job er bevidste om, at PROSA er en mulighed som fagforening. 

3  Nye medlemmer 
Sikre, at nye medlemmer føler sig som en del af PROSA VEST og vænner sig til at bruge os. 

4  Ordentlige arbejdsforhold 
Sikre, at medlemmer (it-ansatte generelt) har ordentlige forhold på deres arbejdsplads. 
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Bilag 6. Budget og regnskab 
 

 

 

 


