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Behandling af PROSA\VEST Bestyrelsens 2 vedtægtsændringsforslag
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PROSA/VEST Beretning 2021

Endnu en kassesucces!
Vi kunne igen se en fremgang i deltager antal til GF2020, trods en masse begrænsninger gjorde 
det lidt mere vanskeligt. Der var endnu engang rigtig fine debatter på selve generalforsamlingen,
der udmøntede sig i endnu en spændende arbejdsplan. 

Der kom endnu engang nye medlemmer af bestyrelsen, som alle tog fat i den nye arbejdsplan og
de nye medlemmer blev budt velkommen. 

Netværk for medlemmerne
Det blev hurtigt besluttet at vi i en fortsat corona-præget tid måtte sikre at medlemmerne havde 
rige muligheder for at deltage i netværk – og det blev hurtigt besluttet grundlæggende 
spilleregler for netværk i PROSA/VEST. Medlemmerne kunne derfor mødes om alt fra rollespil til 
netværksmøder om det at starte på job i en corona tid. 

Hjemmearbejde
Bestyrelsen var dog også bekymret for hvordan medlemmerne havde det på 
hjemmearbejdspladsen, og der blev arbejdet med at få bevågenhed omkring hvordan man 
indretter sig bedst muligt på prosa.dk, dette var noget der var prioriteret og udført af AMU-
udvalget i PROSA, men PROSA\VEST støttede med midler til at lave en SOME indsats. 
Kampagnen skabte godt med trafik på området og alle syntes det har været en god kampagne. 

Ny medarbejder, mere fokus
I perioden blev der ansat en ny i Århus Sekretariatet, Ida Grøning Sønderskov, der hurtigt fik sat 
gang i Network of Newcomers og Digital Graduate day. Newcomers netværket var målrettet 
medlemmer der blev ansat i en tid med corona-hjemmearbejde, og hvordan det udfordrede ens 
arbejdsdag på en ny arbejdsplads. GraduateDay har været holdt flere gange, men ikke tidligere i 
en virtuel form, men det blev hurtigt stykket sammen og det blev også en god løsning, med fin 
tilslutning fra de unge dimittender. 

Aalborg, en ekstra indsats
Et af vores mål var at få indviet det nye kontor i Nordjylland, men dette har vi endnu ikke kunne 
gøre med de fortsatte restriktioner der har forelagt. Men vi glæder os til at kunne tage lokalerne i 
brug officielt, og få gang i en målrettet tilstedeværelse. 

Der blev tænkt mange ideer omkring organisering og hvervning i det nordlige, hvor vi håber på 
at kunne møde medlemmerne og forhåbentlig også potentielle medlemmer. Tankerne var 
mange, men blev bremset af total nedlukninger og hjemmearbejdsperioder. 

Kræfterne blev sat ind på flere online mulighed, fremfor at ærgre os for længe over vores fysiske 
arrangementer i Nord blev begrænset til ingen.

Senior arbejdet
Vi fik holdt arrangementer omkring seniorlivet, der var stor opbakning, endda også fra unge. 

Dog kom der aldrig rigtig gang i selve netværket for seniorer i Aarhus som ønsket på GF2020. Det
virkede til at folk helst ville mødes fysisk, hvilket ikke har været muligt i den forgangne periode. 

Men VEST har lavet andre tiltag der gør at netværk kan startes op, og der er altid allokerede 
midler til dem, herved håber bestyrelsen på at alle typer netværk kan opstå. Den økonomiske 
ramme er 2000 kr. pr. måned, hvis man ønsker foredragsholder kan man ligge det i kalenderen 
som et almindeligt arrangement og bruge VESTs generelle arrangements konto.

En virtuel fremtid, oprustning og vaner
Vi har i bestyrelsen været vant til folk har deltaget på virtuelle platforme pga. distancen til Aarhus,
men det er vi nu blevet endnu bedre til, og vi er gået hen og blevet eksperter i virtuelle møder. 

Bestyrelsesarbejdet har derfor ikke været særligt udfordret på mødefronten, det har været 
udførslen af fysiske arrangementer og tiltag der har været hæmmet lidt. 

Men nu hvor dørene er åbne i PROSA igen, så er det dog rart at kunne mødes i lokalerne igen og 
holde møder, arrangementer m.m.
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PROSA/VEST Generalforsamling 2021 - Vedtægtsændring

Forslag om fjernelse af 
PROSA/VEST vedtægt §2 stk 2

Motivation

Vi har ud over landsforeningen et yderligere stykke i vores formålsparagraf, som vi reelt ikke 
udfylder i dag. 

Ingen af de andre lokalafdelinger ser ud til at have sådan en tilføjelse.

Derfor foreslås §2 stk 2 fjernet

Nuværende vedtægt

§ 2. Formål

Stk. 1.  Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, 
økonomiske og sociale interesser på partipolitisk neutralt grundlag.

Stk. 2.  Foreningen skal udbygge og vedligeholde en god og regelmæssig kommunikation de 
enkelte arbejdspladser imellem, samt mellem den enkelte arbejdsplads, PROSA/VEST og 
landsforeningen.

Forslag til vedtægt efter ændring

§ 2. Formål

Stk. 1.  Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, 
økonomiske og sociale interesser på partipolitisk neutralt grundlag.
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PROSA/VEST Generalforsamling 2021 - Vedtægtsændring

Forslag om ændring af 
PROSA/VEST vedtægt §6 stk. 6 punkt e

Motivation

De fleste år opstår der tvivl om hvilke udvalg, der skal refereres fra, når der står ”Beretninger fra 
udvalg og godkendelse heraf.”

Der står at beretningerne skal godkendes. Det betyder også at generalforsamlingen kan lade 
være med at godkende, hvilket betyder at VESTs generalforsamling (GF) må have en eller anden 
form for bestemmelse over de udvalg, der beretter. Dette betyder også at punktet IKKE dækker 
over udvalg nedsat af PROSAs delegeretforsamling (DF), eller PROSAs hovedbestyrelse (HB).

Det foreslås derfor at §6 stk. 6 punkt e præciseres, således repræsentanter fra PROSAs udvalg 
ikke insisterer på at skulle rapportere fra deres udvalg under dette punkt.

Nuværende vedtægt

§ 6. Generalforsamling

...

Stk. 6.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter i 
den angivne rækkefølge:

a. Valg af dirigent(er) og referenter(er).

b. Godkendelse af beslutningsdygtighed.

c. Bestyrelsens beretning og behandling heraf.

d. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab og behandling heraf.

e. Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf.

f. Behandling af og afstemning om de med indkaldelsen udsendte forslag ud over de i g. 
nævnte.

g. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent.

h. Valg til tillidsposter:

I. VEST-medlem af PROSA's hovedbestyrelse (HB-medlem)

II. Op til 2 suppleanter for HB-medlemmet (HB-suppleanter).

HB-medlem samt HB-suppleanter vælges dog kun i de år, hvor landsforeningen holder ordinær 
delegeretforsamling.

III. Øvrig bestyrelse.

IV. Suppleanter til bestyrelsen

V. 1-2 revisorer

VI. Op til 2 revisorsuppleanter.

i. Eventuelt.

...

Forslag til ændring

Teksten ”, nedsat af PROSA/VEST,” tilføjes til §6, Stk. 6 punkt e, således punkt e fremstår som:

”e. Beretninger fra udvalg, nedsat af PROSA/VEST, og godkendelse heraf”
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PROSA/VEST Generalforsamling 2021 – Kassererens kommentarer

Kassererens kommentarer til regnskab og budget
Regnskab 2020

DF
DF blev afholdt digitalt, hvorfor vi ikke blev opkrævet 'vores andel' af kost, logi og transport. Vi har 
derfor 'sparet' 48.000 kr jf. budgettet.

Webinarer vs. fysiske arrangementer
Grundet corona nedlukningen har der været et yderst begrænset antal fysiske arrangementer i 
2020. I stedet har der været mange webinarer. Nogle webinarer er konteret under Faglige 
Arrangementer (for ca. 97.000 kr), imens andre, korrekt, er konteret under Webinarer.

Det er besluttet at der fremover ikke konteres på Webinarer, men direkte under den type af 
arrangement der er (Faglige eller Sociale). Af samme grund er posteringerne ikke blevet om-
posteret.

Der er brugt flere penge på webinarer, hvorfor medlemsarrangmenter har brugt ca. 55.000 kr 
mere end budgetteret.

Støtte via ansøgninger
Der er brugt ekstra penge, ca. 31.000 kr, på Støtte via ansøgning, idet vi donerede 20.000 kr til 
Coding Pirates og støttede Hal9k's Sommerhack med 11.150 kr.

Revideret budget 2021

DF
Da DF udelukkende blev afholdt online i 2020, men del 2 afholdes fysisk i 2021 er der beregnet 
med en udgift i forhold til dette.

Webinarer
Da vi ikke fremover kommer til at regne i webinarer særskilt er denne fjernet imens 
omkostninger til sociale og faglige arrangementer er opjusteret. Vi har dog generelt nedjusteret 
vores forventninger til antallet af arrangementer vi kan afholde, hvorfor budgettet også 
efterfølgende er sænket igen.

Generelt har PROSA LAND afholdt mange af de webinarer der har været, hvorfor vi ikke har haft 
samme mængde af udgifter som vi normalt ville have.

En af frihederne ved at afholde web-arrangementer er at folk fra alle dele af landet kan deltage i 
det samme arrangement, hvor der typisk er plads til flere deltagere.

Interne møder
Interne møder forventes at være billigere, da mange af møderne har været online, hvilket giver 
lavere omkostninger til forplejning og transport.
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PROSA/VEST Generalforsamling 2021 – Kassererens kommentarer

Budget 2022
Vi håber for 2022 at vi vil være i stand til at bruge PROSAs lokaler igen, både til 
medlemsarrangmenter og interne møder.

Arrangementer
Vi har i en årrække forsøgt at opjustere vores forbrug i forbindelse med medlemsarrangmenter. 
Vi må dog også erkende at vi ikke nødvendigvis kan skalere på den måde, da vi er hårdt presset 
for at kunne holde ”nok” arrangementer til at bruge budgettet uden at det bliver rent frås.

I stedet for at budgettere med et urealistisk høj forbrug på arrangementer (over 900.000kr) har vi 
i stedet valgt at budgettere lidt konservativt (400.000kr), men med øje for at vi ikke bliver sure, 
hvis vi skulle lykkedes med at bruge mere på arrangementer for vores medlemmer.

Webinarer
PROSA har primært holdt webinarer de seneste to år. Der har generelt været god feedback på at 
holde web-arrangementer da det er nemmere for vores medlemmer at kunne være med.

Webinarer har været et forslag i nogle år, inden corona, som vi har haft svært ved at opfylde. 
Heldigvis har corona epidemien lært kursusudbyderne at webinarer ikke er farligt.

Vi har en forventning om at webinarer fortsat vil blive arrangeret af LAND, dog sandsynligvis på 
lidt lavere blus, end under corona epidemien, når de fysiske arrangementer starter op igen i 2022.
Det betyder også at vi forventer, lige som i 2021, at en del arrangementer planlagt af LAND også 
vil fylde op i kalenderen for medlemmer i VEST, fordi de bliver holdt online.

Self-study
Vi har også afsat et beløb (75.000kr) til opstart af self-study videoer på prosa.dk. Forhåbentlig får 
projektet også støtte af de øvrige parter.

Det er noget vi har haft oppe og vende nogle gange.

Netværk
Nyheden om at vi gerne understøtter netværk mellem PROSA\VEST medlemmer er muligvis ikke
nået så langt omkring, men det er også noget vi håber at der kommer lidt mere gang i.

Løntilskud
Vi har i mange år givet et løntilskud på 200.000kr om året til LAND til brug for flere ansatte, 
således vi i VEST i højere grad kan få understøttet de projekter og ideer vi får.

Vi kan se at PROSAs ansatte er presset i forhold til at have tid til at sætte nye ting i søen. Vi ved 
også at vi ofte er afhængig af ansatte med de rigtige kompetencer, for at få sat gang i ting, 
hvorfor en projektansættelse kun sjældent er den rigtige løsning for os, som bestyrelse.

Derfor har vi i bestyrelsen tænkt os at sætte løntilskuddet til LAND op til 600.000kr for de 
kommende tre år. Vi har egenkapital nok til at rigeligt kan bære udgiften. 

Vi håber naturligvis at nogle af de andre lokalafdelinger, med høj egenkapital, følger trop, således 
den totale pulje med forskellig-artede ressourcer, vi kan trække på fra PROSA bliver større.

Efter to år skal vi genoverveje om perioden skal forlænges efter tredje år, eller om beløbet skal 
ændres. På denne måde vil PROSA LAND få varsel på et år, inden vi ændrer eller fjerne tilskuddet,
hvilket giver dem bedre mulighed for at ansætte eller undlade at genbesætte stillinger.

Langsigtet
Efter de planlagte tre år forventer vi at have sænket vores egenkapital fra 1.160.000kr efter 2020, 
via forventede 1.450.000kr efter 2021, til forventede 820.000kr efter 2024.

En foreløbig udregning har vist , forudsat de øvrige udgifter holder og vores medlemsvækst 
fortsætter (regnet med 3% selvom vi reelt ser 3,5%), at vi vil kunne fortsætte tilskuddet frem til 
2029, hvor vi igen vil se et overskud, med en egenkapital på 640.000kr.

Skulle væksten helt udeblive ville vi efter 2027 være nede på en egenkapital på 105.000kr.
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Budget, Regnskab og Balance 2020. Budget 2021-22
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Konto Tekst Begrundelse Begrundelse
78009 INDTÆGTER IALT 996.000 999.402 1.044.000 522.340 1.044.000 1.075.000 1.105.000

78119 Generalforsamling 35.000 33.701 50.000 0 40.000 40.000 40.000
78139 Delegeretforsamling 48.000 0 0 0 20.000 DF2020 del 2 41.000 0 DF i lige år
78199 ~Større begivenheder 83.000 33.701 50.000 0 60.000 81.000 40.000
78219 Faglige arrangementer 150.000 83.037 425.000 223.231 345.000 3-4 / md 345.000 270.000 1-2 / md + 2 store
78239 Sociale arrangementer 120.000 118.103 120.000 11.336 50.000 2½-3 / md 115.000 115.000 1-2 / md + netværk
78249 Webinar 100.000 231.292 140.000 - - Udgår-> Faglig
78293 Arr Fortærring 10.000 1.750 10.000 0 0 15.000 15.000
78299 ~Medlemsarrangementer 380.000 434.182 695.000 234.567 395.000 475.000 400.000
78319 Bestyrelsesmøder 12.000 8.561 20.000 3.259 8.000 8 / år 23.000 23.000 8 / år
78339 Øst/Vest møder 0 0 12.000 0 0 1 online 6.000 12.000 1-2 / år
78349 Udvalg og arbejdsgrupper 5.000 2.845 7.600 0 2.000 Inkl. PiO 7.600 7.600 Inkl. PiO
78359 HB deltagelse for 2. suppleant 0 0 0 0 0 1 / år 0 0 1 / år
78369 Regnskab og revision 1.000 747 1.000 0 1.000 1 / år 1.000 1.000 1 / år
78399 ~Interne møder 18.000 12.153 40.600 3.259 11.000 37.600 43.600
78419 Støtte Puljer 18.000 13.644 22.000 12.841 13.850 Medlemskab 20.250 20.250 Medlem+Aktivist
78429 Støtte via ansøgning 35.000 66.450 35.000 4.650 5.000 Pulje 35.000 35.000 Pulje + UNG
78499 ~Støtte 53.000 80.094 57.000 17.491 18.850 55.250 55.250
78809 Løn- og Projekttilskud 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000 Aftale 600.000 600.000 Aftale
78819 Arbejdspladser 15.000 4.485 85.000 7.054 15.000 OK & Arb. Plan 15.000 15.000 OK møder
78829 Medlemmer 0 0 5.000 0 5.000 HOF 90.000 90.000 HOF, Care pack.
78959 Øvrigt 70.000 56.803 28.000 40.000 52.000 Lydudstyr 40k 25.000 25.000
78960 UDGIFTER IALT 819.000 821.416 1.160.600 402.371 756.850 1.378.850 1.268.850
78961 DRIFTSRESULTAT IALT 177.000 177.985 -116.600 119.969 287.150 -303.850 -163.850
78971 PROSA Mellemregning 1.162.298
78979 AKTIVER IALT 1.162.298 0 0
78981 Egenkapital 861.249 984.313 (primo sidste) 1.162.298 1.449.448
78982 Resultatkonto 123.064 177.985 (resultat sidste år) 287.150 -303.850
78989 ~PASSIVER IALT 1.038.249 984.313 1.162.298 (primo egenkap.) 1.449.448 1.145.598
78961 Driftsresultat 177.985 287.150 (årets resultat) -303.850 -163.850

REELLE PASSIVER I ALT 1.162.298 1.449.448 (ultimo egenkap.) 1.145.598 981.748
78999 BALANCE IALT 0

Budget 
2020

Regnskab 
2020

Budget 
2021 
(GF 2020)

Regnskab 
31/6-2021

Budget 
2021 
revideret

Budget 
2022

Budget 
2023


