
VEST §§15 og 16 handler om at kollektive aftaler som hovedregel indgås af medlemmerne på 

arbejdspladsen. Det er også medlemmerne der administrerer aftalen. 

VEST §17 stk. 3, hhv. ØST §14 stk. 1 siger at lokalafdelingen *kan* indgå kollektive aftaler. Begge 

sæt vedtægter tager sandsynligvis udgangspunkt i det samme oplæg, så spørgsmålet er hvorfor 

VESTs forudgående regler er fjernet i ØSTs vedtægter. Har de tænkt at det er så naturligt at det ikke 

behøver stå der, eller har de tænkt at medlemmerne ikke skal lave aftaler selv? I sidstnævnte 

tilfælde burde der have stået at "Aftaler skal indgås af lokalafdelingen..."; derfor undrer vi os. 

 

Vi tænker at det er smart at lokalafdelingen indgår aftalerne, som medlemmerne har forhandlet. 

Medlemsskaren, evt. repræsenteret ved en klub, er mere forgængelig end lokalafdelingen, og det vil 

sige at arbejdsgiverens aftalepartner er en mere stabil enhed, hvis det er fagforeningen 

PROSA/VEST, der står som aftalens ejer. Det er et lille skridt i retning mod ØSTs indstilling, som 

vi hører som "ØST bestemmer over aftalen, ikke medlemmerne, ikke landsforeningen". Men det er 

osgå det eneste skridt :-) 

Ud over de kollektive aftaler har vi læst resten af vedtægterne igennem, og vi vil foreslå de følgende 

ændringer, når vi nu er i gang: 

Forslag A: §2 stk. 2: Sætningen  

"Til dette formål samt til at virke som talsmænd for medlemmerne vælges en 

tillidsrepræsentant/APR på hver arbejdsplads, jvf. §8 stk. 5"  

slettes. 

Begrundelse: Sætningen passer ikke med virkeligheden, så det er lidt voldsomt at have det stående 

i vedtægterne. Intentionen om at have en kontakt på hver arbejdsplads bør i stedet stå i 

arbejdsplanen. 

Forslag B: §5 stk. 1:  

"Kontingentet udgøres af lokalafdelingens kontingent plus det til enhver tid gældende kontingent til 

landsforeningen"  

ændres til  

"Medlemmer af PROSA/VEST betaler kontingent til lokalafdelingen, ud over kontingentet til 

landsforeningen. Kontingentet opkræves af landsforeningen sammen med kontingentet til denne". 

Begrundelse: Den nuværende formulering siger at medlemmer skal betale 25kr. plus 399kr. til 

lokalafdelingen. 

Forslag C: §5 stk. 2: Sætningen  

"Der gælder samme regler for nedsat kontingent som for landsforeningen"  

ændres. 

Begrundelse: Kontingent for deltid, arbejdsløse og passive medlemmer bør uddybes. Det virker 

ikke som om vi mener det samme med "Nedsat kontingent" som landsforeningen. 

Forslag D: §14 stk. 3: Sætningen 

"Udelukkelse jvf. §5 stk. 4 eller §14 stk. 2 kan af den udelukkede forlanges behandlet på 

førstkommende generalforsamling, til hvilken vedkommende har møde- og taleret. Behandling skal 

finde sted umiddelbart efter godkendelse af beslutningsdygtighed."  

ændres til 



"Udelukkelse jævnfør §14 stk. 2 kan af den udelukkede forlanges behandlet på førstkommende 

generalforsamling, og vedkommende har møde- og taleret under behandlingen. Behandling skal 

finde sted umiddelbart efter godkendelse af beslutningsdygtighed." 

Begrundelse: Den nuværende formulering læses umiddelbart som om den udelukkede har adgang 

til hele den førstkommende generalforsamling. Det indskærpes at den udelukkede kun har adgang 

til behandlingen af udelukkelsen. 

Hvis udelukkelsen omstødes af generalforsamlingen antages det at medlemmet genindtræder i 

foreningen øjeblikkeligt, og derfor er berettiget til at deltage. 

§5 stk. 4 er forsvundet, derfor fjernes referencen også. Referencen handlede sandsynligvis om 

kontingentrestance. 

 


