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Vestbestyrelsens beretning 2020 

En periode præget af nytænkning 

Efter et veloverstået og meget velbesøgt GF2019 greb bestyrelsen hurtigt fat i 
opgaverne. Flere udtrykte ønske om at få en ny fane, og det blev derfor hurtigt 
vedtaget at indhente tilbud, så man før den 1. Maj kunne have en ny vest-fane klar. 
Den er blevet leveret – desværre  blev 1. Maj forstyrret af COVID-19-pandemien. 

Der lå et ønske om at få kigget på de PROSA/VESTs støtteordninger, der har direkte 
fordele for medlemmer af VEST. Dette arbejde mundede ud i bedre aftaler med 
Hal9k og OSAA: I stedet for et fast støttebeløb til Hacker Spaces kan man nu, som 
VEST-medlem, få en kontant fordel på de to steder.  
Begge Spaces udtrykte tilfredshed over ændringen i aftalerne og det mere 
fokuserede samarbejde, der fremmer alles interesser, og er til gavn for PROSA/VEST-
medlemmer,  

I marts måned ramte COVID-19 Danmark, og det umuliggjorde fysiske 
arrangementer. PROSA/VEST kunne hurtigt sætte en nødplan i gang, fordi man 
tidligere havde valgt at opprioritere webinarer som et strategisk værktøj for at nå 
længere ud i det vestlige område.  

Der blev hurtigt udarbejdet en virtuel præget kursuskalender takket være kursus-
afdelingen og sekretariatet i Aarhus og ikke mindst STUD Organizerne, der alle greb 
chancen og fik planlagt webinarer. 

Men der opstod også „sociale“ arrangementer i det virtuelle rum – en stor indsats fra 
Amanda Christiansen (projektansat) gjorde, at der kom nye sociale grupper; 
Dungeons and Dragons online, Online fredagsbar og Netflix party. Initiativer hvor 
medlemmer kunne mødes online og foretage sociale ting sammen – nu hvor 
COVID-19 havde lagt en dæmper på de fysiske aktiviteter. 

Bekymring for medlemmerne under en global pandemi 

Vestbestyrelsens medlemmer har været meget bekymrede for den globale 
pandemi COVID-19 og frygtet det værste for medlemmerne i det vestlige, og vi er 
utroligt glade for, at PROSA har lavet endnu en undersøgelse for at belyse 
medlemmernes situation under og efter COVID-19. 

Det er en udfordrende situation, men flere af vores medlemmer har nu også fået 
mulighed for at arbejde mere hjemme.  Det skal selvfølgelig ikke blive den nye 
norm, og vi skal ikke se vores arbejdspladser bliver til fly-in-kontorer eller book-et-
bord princip, hvilket det heller ikke ser ud til er tendensen i det vestlige lige nu. 



Bestyrelsen kan godt se, at der er trends i at near-shore opgaver til østeuropæiske 
lande eller til Asien, men vi håber på, at det danske it-arbejdsmarked stadig kan 
vokse, og at arbejdsgiverne kommer på bedre tanker og dropper ideerne om at 
sende arbejde ud af landet. 

Nye muligheder og mere kontakt til medlemmerne 

I slutningen af 2019 blev der ansat phonere i PROSA til at foretage opkald til 
medlemmerne. Det giver PROSA/VEST nye muligheder for medlemskontakt , som 
kan sikre, at medlemmerne er opmærksomme på, hvad PROSA/VEST tilbyder. 

Der er taget et nyt mail-værktøj i brug i PROSA, hvor PROS/VEST kan komme bedre 
frem med budskaber til vestlige medlemmer. Det er blandt andet blevet brugt til at 
fremme GF2020. 

Vest i fremgang 

Vi ser fortsat en stigning i antal medlemmer i det vestlige. Der er en støt og konstant 
stigning af medlemmer, hvilket synes at være et resultat af de mange tiltag gennem 
årene.  

Det er efterhånden meget sjældent, at medlemmer af det vestlige kontakter os om, 
at det kun er i den østlige del af PROSA, de spændende arrangementer foregår. 
Vestbestyrelsen ser, at der er stor interesse for at mødes og socialisere, både virtuelt 
og fysisk, men også at der er et godt udbud af fagligt indhold til de 
videnshungrende medlemmer. Både fagforeningsfaglige arrangementer og it-
faglige arrangementer er velbesøgte under normale tilstande (uden COVID-19). 
Medlemmerne er gode til at bruge de tilbud, der er i PROSA. Ved at samarbejde 
meget mere med kursusafdelingen har vi sikret os et mere ensartet kursusudbud på 
landsplan. 

Vestbestyrelsen er meget opmærksom på, at medlemmerne ønsker webinarer – og 
ikke kun som et nødvendigt værktøj under COVID-19. Vi startede allerede i 2019 
med at eksperimentere med webinarer, og her så vi, at der er en stor efterspørgsel. 
Det har nu bevirket, at der er lavet et samarbejde på tværs af PROSA på 
webinarområdet. 




