
 

Nuværrende §6 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. 

Hjemmesiden skal indeholde følgende elementer i en alment læselig udgave: 

    a. Dagsorden 

    b. Bestyrelsens beretning 

    c. Det reviderede regnskab 

    d. Bestyrelsens forslag til budget, arbejdsplan, kontingent og eventuelle vedtægtsændringer. 

    e. Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne samt øvrige forslag fra bestyrelsen ud over de i 

4d nævnte. 

Forslag - ændring af §6 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. 

Hjemmesiden skal indeholde følgende elementer i en alment læselig udgave: 

    a. Dagsorden 

    b. Bestyrelsens beretning 

    c. Det reviderede regnskab 

    d. Bestyrelsens forslag til budget, arbejdsplan, kontingent og eventuelle vedtægtsændringer. 

    e. Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne samt øvrige forslag fra bestyrelsen ud over de i 

4d nævnte. 

Indkaldelsen er rettidig, hvis den er afsendt fra sekretariatet senest dagen før beskrevet, hvadenten 

den er sendt med brevpost eller e-post. 

 



Nuværrende §6 stk. 6 

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. 2 revisorer 

        VI. 2 revisorsuppleanter. 

    i. Eventuelt. 

Forslag – ændring §6 stk. 6 

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 – Der skal vælges 4-6 medlemmer. 

        IV. Suppleanter til bestyrelsen – Der vælges 1-4 suppleanter. 

        V. Revisorer – Der vælges 2 revisorer - Mangler vi kandidater kan generalforsamlingen 

vedtage, at der vælges 1 revisor i den pågældende periode. 

        VI. Revisorsuppleanter – Det vælges 1-2  revisorsuppleanter. Kan kun 1 revisor stille til 

revisionsmødet kan PROSA/Vest anmode om assistance i sekretariatet eller i de øvrige 

lokalafdelinger. 

    i. Eventuelt. 

Forslag - tilføjelse til §15 med stk. 3 

PROSA/Vests bestyrelse kan af egen drift anmode om overenskomst på arbejdspladser, hvor der i 

forvejen er indgået overenskomst i et andet CVRnr; men hvor ledelse, adresse, lokaler og 

jobfunktioner er de samme. Dette uanset om medarbejderne under dette CVRnr 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. 

 

(Dette er uhyrligt konstrversielt og stik imod PROSAs grundholdning; men vi har desværre set 

eksempler på arbejdsgivere, der ansætter udenlandske medarbejdere i et nyt CVRnr, selvom de skal 

arbejde direkte sammen med medlemmer, der har en overenskomst.) 

 

  


