
Generalforsamlingen 2019 

Lørdag d. 28. september 
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Generalforsamling 2019

Tidsplan:

09.45 – 10.00: Indskrivning og morgenmad
10.00 – 12.00: Generalforsamling
12.00 – 14.00: Madkursus og forfriskning
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Generalforsamling 2019

Dagsorden
01. Velkomst 

02. Valg af dirigent(er) og referent(er) og nedsættelse af valgudvalg

03. Godkendelse af beslutningsdygtighed

04. Fastlæggelse af forretningsorden

05. Præsentation af medlemmerne i VEST-bestyrelsen

06. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf

07. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og godkendelse heraf

08. Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf

09. Behandling af og afstemning om udsendte forslag 

10. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent

11. Valg til tillidsposter:

a. Bestyrelsen

b. Suppleanter til bestyrelsen

c. 1-2 revisorer

d. 1-2 revisorsuppleanter

12. Eventuelt
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Generalforsamling 2019

Liste over bilag

1. Forretningsorden
2. Regnskab
3. Arrangementer i VEST samt nøgletal for arrangementer
4. Vedtægter (kan ses på: prosa.dk/vest under ”Dokumenter og information”)
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Pkt. 02: Valg af dirigent og referent
Dirigent

Bestyrelsen foreslår Lars Christensen som dirigent.

Referent

Bestyrelsen foreslår Jetthe L. Revsgaard som referent.

Nedsættelse af valgudvalg

Til optælling af stemmer mv.
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Pkt. 03: Fastlæggelse af beslutningsdygtighed
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.
Dagsorden indeholder de i vedtægterne krævede punkter.
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Pkt. 04: Fastlæggelse af forretningsorden
Se bilag 1: Forretningsorden
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Pkt. 05: Præsentation af medlemmerne i VEST-
bestyrelsen
De nuværende medlemmer præsenterer sig selv.
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Pkt. 06: Bestyrelsens beretning 2018-2019 
Engagement og fremgang
PROSA VEST og sekretariatet i Aarhus har et godt samarbejde med “STUD-organizerne”

(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 VEST-bestyrelsen er desuden aktiv i PROSA 

UNG og medarrangør på træffet i 2020.
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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 en eventkoordinator (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. 
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Arrangementer - fortsat
Webinarer/online arrangementer er fortsat et fokusområde for VEST-bestyrelsen, og derfor er 

det noget VESTs eventafvikler (studentermedhjælper på 12 timer/ugen) arrangerer - også selvom 

det kommer hele landet til gode. Vi deler udgifter til udbyder/oplægsholders honorar med LAND 

og ØST.

PROSA VEST har i årets løb støttet dannelsen af specielle 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-arrangementet afholdes fortsat hos BUPL sammen med andre 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. 
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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 

og 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 på 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.
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Arbejdspladsarbejde
Energinet: Virksomheden er undervejs med en større outsourcing af drift og infrastruktur, som 

får betydning for it-medarbejderne. 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 Relation: Vi har sammen med HK/Privat en positiv dialog med blandt andet IT Relation – så 

måske bringer 2020 en ny overenskomst der.
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Brug PROSA
I 2019 er der sket en række forbedringer i PROSA lokaler: Nye infoskærme (Aarhus / Odense), 

møbler (Aarhus), udsmykning på vægge m.m. (Aarhus). 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 Vest bestyrelsen.

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.
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Synlighed
Der er annoncer for PROSA VEST-arrangementer i hver udgave af Prosabladet. Vi har også 

været i bladet med flere artikler i forbindelse med samarbejdet med Internet Week Aarhus.

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 inviteret 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
VEST-bestyrelsens kassér, Alice Raunsbæk, har udarbejdet et nyt konkret budget for 2019 og 

2020, som er gentænkt ud fra den nye kontoplan.
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Pkt. 07: Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og
behandling heraf
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Revisionsprotokol
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Pkt. 08: Beretning fra udvalg og godkendelse heraf
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Pkt. 09: Behandling af og afstemning om udsendte
forslag
Ny Vedtægt
§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.
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Pkt. 09: Behandling af og afstemning om udsendte
forslag
Ændringsforslag
§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 – dennee
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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Pkt. 10: Arbejdsplan for VEST-bestyrelsen 2019-2020
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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Pkt. 11: Valg til tillidsposter
1 Bestyrelsen

2 Suppleanter til bestyrelsen

3 1-2 Revisorer

4 1-2 Revisorsuppleanter
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Pkt. 12: Eventuelt
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Bilag 3: Arrangementer i VEST
• 103 arrangementer blev  afholdt i 2018 – 1420 deltog

• 4 webinarer  i 2018 – 229 deltog

• 3 afholdte arrangementer på Nordkraft i Ålborg - 41 deltog 

(flere i kalenderen på den lokation)
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Bilag 3: Oversigt Aarhus 2018
• Vil du planlægge den faglige revolution?

• AarhusPHPJutland meetup (ekstern)

• Hvad er OK18?

• Bitcoin & Blockchain

• PROSA Graduate Day

• Præsentér med ro, fokus og effekt

• TR Introduktion

• Romsmagning

• Intro til Angular JS

• Digitale services, der virker

• Unity 3D

• Avanceret hacking for begyndere V

• Sådan får du mere i løn

• Besøg på ARoS

• Seniorarrangement

• Hvad kan jeg blive med min IT-uddannelse?

• Kom godt i gang med it-karrieren

• CS:GO - ESL One Cologne Finalen (bio)

• Cocktail Party – Ginsmagning

• Ansættelsesret I og II (2 dages kursus)

• Hold da ferie!

• Generalforsamling for PROSA VEST

• Styr på indbakken

• Introduktion til React

• Workshop om it-sikkerhed og lockpicking

• Vinsmagning

• Sådan træner du din Arduino

• Formøde til delegeretforsamlingen

• Virtual Reality Café

• React for øvede

• Talentmatch - for ledige højtuddannede

• Portfolio workshop – med julehygge
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Bilag 3: Oversigt Odense 2018
• TORsdagsbar i PROSA UNG

• Batteridreven racerbil – Droner & Robotter

• HackOdense#0 Introduktion til Linux

• Software Robotics

• TORsdagsbar om Ulovlig logning

• Ergonomi aften - øvelser til at reducere skader på arbejdet

• HackOdense workshop #1: Introduction to web APIs

• Lidl-Smagning

• Introduktion til Angular med TypeScript

• Retrogaming og ris a la mande

• Introduktion til hybrid apps

• Hør om supercomputeren ABACUS på SDU

• PiO - Prosa i Odense inviterer til workshop: Introduktion til SQL

• Workshop i mental træning og mindfulness

• Suricata, Bro og DNS opsamling

• Jul med Tange - Harddisk-dissekering, æbleskiver og juleøl
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Bilag 3: Oversigt Aarhus/Odense & Aalborg etc.
• Hurtiglæsning

• Photoshop

• Præsentationsteknik

• Prototyping og wireframing

• Revolutionér fagbevægelsen (streaming)

• Brætspilsaften

• Styr på kaos - effektivitet i en kaotisk hverdag

• Informationsmøde om konflikt

• Forpremiere: Ready Player One (Nordisk Film 

Biografer)

• 1. maj

• Persondataforordning for dummies

• Ja eller nej til hovedorganisation?

• Infomøde om bachelor i Viborg med fokus på 

Augmented og Virtual Reality

• Elektronisk musik før og nu (PROSA PLUS)

• Aalborg: Nyuddannet - få styr på det med 

fagforening og a-kasse

• Aalborg: Det her må du (ikke) skrive under på

• Kolding: Facebook annoncering og indblik

• EON Reality og AR/VR 

bacheloroverbygningen i Viborg

• Mortal Engines – biograftur



Generalforsamling 2019

37

Bilag 4: Vedtægter
Vedtægter kan ses på: prosa.dk/vest under ”Dokumenter og information”.
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