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PROSA/VEST Generalforsamling (GF),14.10.17 kl. 13-16 
Dagsorden og referat 

01. Velkomst – Sang 

 Se bilag 1. 

 To nye vers, skrevet af Erik Clausen (vinder af sangskrivningskonkurrence på GF 
2017): 

Dippedut, himstregims 
IOT kan gør´ dig bims. 
Lys i loftet får du stress a´, 
når det styres helt fra Kreta. 
af en hacker uden pli. 
Sikkerhed skal puttes i! 
 

 
Travlt derhjem´, travlt på job 
skulle jeg mon sige op? 
Skal jeg virk´lig gi´ en skalle, 
der er arbejd’ nok til alle. 
Job til alle, vil vi ha’. 
Vi kan dele, ja vi ka´. 

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

 Bestyrelsen foreslår Oliver Marinussen som dirigent. Enstemmigt vedtaget. 

 Bestyrelsen foreslår Jetthe L. Revsgaard som referent. Enstemmigt vedtaget. 

 Valgudvalg: Ove Larsen, Jacob Elefsen, Mads August Kellermann. 

 Der er 15 stemmeberettigede deltagere på Generalforsamlingen. 

03. Godkendelse af beslutningsdygtighed 

 Generalforsamlingen erklæres beslutningsdygtig (jf. bilag 1). 

04. Fastlæggelse af forretningsorden 

 Forslag til ændring af Forretningsorden punkt 13 (se bilag 1).  
Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 Forretningsordenen enstemmigt vedtaget (se bilag 1). 

05. Præsentation af Bestyrelsen, Ansatte, Salen 

 Alle tilstedeværende præsenterede sig selv. 
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06. Bestyrelsens beretning og behandling heraf 

 Præsenteret af bestyrelsesmedlem Jan Laursen (Se bilag 1):  
Til beretning tilføjes opstart af indsats for it-sikkerhed for unge i Aarhus sammen 
med ITK (Innovation Teknologi Kreativitet, Aarhus Kommune). Baggrunden er en 
”Tryghed på nettet”-kampagne fra Aarhus Kommunen, som PROSA og ITK deltager 
i.  

07. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og behandling heraf 

 Præsentation ved bestyrelsesmedlem og kasserer Alice Raunsbæk (se bilag 1): 
Der er forøgede kontingentindtægter pga. stigende medlemstal (bedre 
fastholdelse). Budget for medlemsarrangementer er overskredet pga. en beslutning 
fra bestyrelsen om at fremme dette område. Bestyrelsen er stolte af at have brugt 
mange penge på medlemsarrangementer, fordi der i de senere år har været et stort 
overskud, og det er ikke meningen. Underskuddet i 2016 betyder, at egenkapitalen 
er gået fra 900.000 til ca. 322.000 kr., og det er bestyrelsen tilfreds med.  

Kommentarer og svar: 

1. Der er ikke afsat penge til arbejdspladsarbejde, selvom det er en del af 
arbejdsplanen – hvorfor? 
Svar: Klubberne har en meget stor egenkapital, som de først og fremmest bruger, 
når de skal afholde arrangementer. 

2. Der er brugt meget få penge til Generalforsamling 2016 – hvordan hænger det 
sammen? 
Svar: Madleverandøren i Aarhus har afleveret nogle regninger for 2016 meget sent (i 
sommeren 2017). Derfor er beløb til bl.a. forplejning til GF 2016 ikke med på 2016-
regnskabet. 

3. Hvorfor er der ikke brugt penge under ”Regionale tiltag”? 
Svar: Det er et spørgsmål om postering. Mange ting er posteret under 
”Medlemsarrangementer” frem for under ”Regionale tiltag”. 

Regnskab 2016 enstemmigt vedtaget. 

08. Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf 

 U35 / PROSA UNG, præsenteret af forbundssekretær Henrik Jacobsen: 
U35 hedder nu PROSA UNG. Det er et nyt koncept (i KBH), hvor man tilbydes faglig 
grunduddannelse til kortere aftenarrangementer frem for til ét årligt træf. Det årlige 
træf er i stedet en tema-weekend (i år om automatisering).  
Vi har ad mange omgange forsøgt at opstarte PROSA UNG Aarhus uden held.  
Der er nu en gruppe, der har etableret sig i Odense, hvor de kører ret selvstændigt 
og laver arrangementer osv. med støtte fra Forbundssekretær Carsten Larsen. Der er 
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også planer om at indlemme medlemmer fra Sønderjylland i PROSA UNG i 
Odense. 
 

 Arbejdsmiljøudvalg (AMU), præsenteret af Forbundssekretær Henrik Jacobsen: 
Indhold på web om arbejdsmiljø trænger til en opdatering – arbejdsmiljøhåndbog 
skal redigeres, og der skal etableres en ordentlig landing page. Der er konkrete 
planer om at få det revideret med hjælp fra ansatte og udvalg. Bagefter vil vi lave 
en ”arbejdsmiljøkampagne”, hvor vi når ud til medlemmerne. 
 

 Arbejdsmarkedsudvalg (AM), præsenteret af bestyrelsesmedlem Ingerlise 
Klingenberg: 
AM står bl.a. for den årlige lønstatistik, hvor vi ihærdigt forsøger at få medlemmerne 
til at melde tilbage.  
Udvalget har for nylig stået for en undersøgelse blandt de medlemmer, der er 
faldet ud af dagpengesystemet - samt deltaget i CPH Pride og lavet en 
undersøgelse af holdningen til LGBT+ (eng. Lesbian, Gay, Bisexual og Transgender) 
på medlemmers arbejdspladser. Resultatet her fra kommer i næste nummer af 
Prosabladet.  
 
Suppleret af næstformand Hanne Lykke: 
AU deltager i diskussion om overenskomst og platformsøkonomi, men det er svært 
at definere, hvem de berørte medlemmer egentlig er. 
AU er kommet med input til dagpengereform for selvstændige. Der er udsigt til 
forbedringer, men alle detaljer er desværre ikke med i det endelige lovforslag.  
Der er en igangværende sag om vikararbejdere: Man må ikke forskelsbehandles i 
Danmark, når der er en overenskomst - men hvad så hvis der er en overenskomst, 
hvor der står meget lidt? PROSA er på vej ind i en principiel retssag om dette.  
PROSA mener ikke, at man kan have klausuler, når man er tidsbegrænset ansat og 
har indtil videre ikke mødt modstand i vores afgørelser for medlemmer. 
Forslaget om at arbejdsgiver kan udbetale al løn som aktieoptioner, synes PROSA 
er en rigtig dårlig idé, og vi har været en del i pressen med det. Vi tror, at vi kan 
stoppe lovforslaget, for Dansk Folkeparti er enige med os. 
 

 Individuel medlemsservice (IMS), præsenteret af bestyrelsesmedlem Ingerlise 
Klingenberg: 
IMS laver lige nu nye tiltag i forhold til selvstændige – konkret en ny pjece, som 
bliver tilgængelig meget snart.  
IMS sidder desuden med advokatfonden og det juridiske arbejde i forhold til 
medlemmerne. 

Tilføjet af Forbundssekretær Carsten Larsen: 
IMS udvikler den service og de tilbud, som medlemmerne møder, når de kontakter 
os, fordi de har spørgsmål til eller problemer på deres arbejdsplads (juridisk 
rådgivning). 
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 Organiseringsudvalget (ORG), Præsenteret af bestyrelsesmedlem Ingerlise 
Klingenberg: 
Udvalget har særligt fokus på ”livsfaseprojektet”: At følge medlemmerne fra STUD til 
senior. 
  

 Uddannelse, Ledighed og Kompetence (ULK), præsenteret af bestyrelsesmedlem 
Ingerlise Klingenberg: 
Her godkendes universiteternes nye uddannelser i forhold til optagelse i PROSA. 
Mange nye uddannelser opfindes for at tiltrække studerende, og vi skal vurdere, 
hvor it-fagligheden er så stor, at det er optagelsesområde for PROSA. 
Derudover trainee-projekt, som endnu engang er forlænget. Nyuddannede har 
mulighed for et forløb med gode jobudsigter. 

 IT og Samfund, præsenteret af formand Niels Bertelsen: 
Udvalget beskæftiger sig bl.a. med (og arbejder ihærdigt for at afskaffe) 
masseovervågning – altså det, at ganske almindelige danskere overvåges via 
logning på nettet og mobiltelefoner.  
Udvalget arbejder mod overvågning generelt. Vi oplever igen og igen, at teknologi 
bruges til overvågning, som i udgangspunktet er ulovligt, men som bliver lovliggjort, 
når der bliver politisk opmærksomhed om, at borgernes rettigheder overskrides. 
Vi beskæftiger os også med persondataforordningen, som gælder fra 23. maj 2018. 
I EU-regelsættet ligger store bøder, som det offentlige kan undgå, men der er nu 
ved at være et politisk pres, som PROSA er en del af, for vi mener ikke, at offentlige 
institutioner skal være undtaget sanktioner. Netop offentlige institutioner har 
personfølsomme oplysninger, og det er her vi igen og igen ser problemer. 

 
Lokale udvalg 

 PROSA i Odense (PiO), præsenteret af forbundssekretær Carsten Larsen: 
PiO startede i 1982. Det er en aktivistgruppe af lokale folk fra Odense. Vi mødes et 
par gange om året for at planlægge arrangementer (gerne 8-10 arrangementer i 
løbet af et år). Vi Arbejder tæt sammen med PROSA UNG i Odense. 
Vi prøver lige nu at få ”piger i it” op at stå i Odense – specifikt på henvendelse fra et 
Erhvervsakademi. 

09. Behandling af og afstemning om udsendte forslag 

 Ingen forslag. 

10. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent 

 Arbejdsplan præsenteret af bestyrelsesmedlem Anders Berggren (se bilag 1): 
Bestyrelsen fremlægger forslag til en ny arbejdsplan, som kan ses i det omdelte 
materiale. Vi har arbejdet på at gøre arbejdsplanen meget mere konkret og 
nærværende – og nemmere at gå til for en ny bestyrelse. Arbejdsplanen 
enstemmigt vedtaget. 
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 Forslag til budget for 2018, præsenteret af bestyrelsesmedlem og kasserer Alice 
Raunsbæk: 
Budget for medlemsarrangementer er sat ned i 2018: Vi har brugt mange penge på 
det i de foregående år, fordi det har været VEST selv, der afholdt udgifterne til stort 
set alle medlemsarrangementer i Vestdanmark. Vi har bedt Forbund om at lave 
flere arrangementer i Vest – fx gentage arrangementer fra Københavns/Østs 
kalender. 

Kommentarer og svar: 

 Hvad dækker kontoen ”Trykning” over? 
Svar: Det er licens til grafisk software, Den bør omdøbes for at skabe klarhed.  

 Man bør overveje at sætte et beløb på kontoen ”klubber og arbejdspladser” for at 
signalere, at PROSA VEST gerne vil støtte – også selvom det ikke er nødvendigt. 
Svar: Kontoen bruges, når vi støtter noget, der bliver afholdt af klubber på 
arbejdspladser – og ikke som arbejdspladsarbejde generelt. Klubberne bruger først 
og fremmest af deres egen beholdning. Vi har sat kontoen til 0 for at lave et 
realistisk budget. Den må dog gerne afvige - der må gerne bruges penge fra 
budgettet, men der har bare ikke været noget i de senere år.  
Den store udgift på arbejdspladsindsats er menneskeressourcer og kan derfor ikke 
budgetteres på denne måde. 
Det er tvivlsomt om klubber går ind og tjekker budget før de ansøger og derfor 
sender det ikke noget signal at ændre budgettet. 
VEST mener desuden, at det giver mening at støtte åbne arrangementer frem for 
lukkede klubarrangementer. 

 VEST betaler lige nu alle arrangementer i Odense – kunne man forestille sig at 
LAND bød ind? 
Svar: LAND er blevet bedt om at lægge arrangementer i VEST fremover. Indtil videre 
har det kun været i Aarhus.  
Udenfor KBH-området har LAND finansieret arrangementer på Sjælland. Det 
forlyder, at man ikke er afvisende overfor at se på, hvordan ordningen kan udvides. 
Vestbestyrelsen arbejder på en generel afklaring på området. 

 Hvordan har medlemsudviklingen været i VEST i de senere år? 
Svar: 2017: 3515 medlemmer, 2016: 3391 medlemmer, 2015: 3124 medlemmer, 
2013: 2983 medlemmer. 

Budget enstemmigt vedtaget. 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet: 25 kr. om måneden. 

Kontingent enstemmigt vedtaget. 
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11. Valg til tillidsposter 

 Øvrig bestyrelse: 
Anders Berggren (genopstillet), Erik Dahl Klausen (genopstillet), Bo Jensen (nyvalgt), 
Jan Laursen (genopstillet), Alice Raunsbæk (genopstillet), Knud-Erik Schütt 
(nyvalgt). 
Afgjort ved fredsvalg. 
 

 Ikke på valg – fortsætter: 
Niels Christian Friis Jakobsen (HB-repræsentant), Ingerlise Klingenberg (HB 1. 
suppleant),  
 

 Suppleanter til bestyrelsen;  
Jacob Elefsen (1. suppleant), Peter Engholm (2. suppleant).  
Afgjort ved prioriteringsvalg. 
 

 2 revisorer:  
Mads Kellermann, Abdol Sand 
Afgjort ved tillidsvalg. 

 2 revisorsuppleanter: 
Gert Knudsen (1. revisorsuppleant), Oliver Marinussen (2. revisorsuppleant). 
Afgjort ved prioriteringsvalg. 

12. Eventuelt 

 Fra bestyrelsen:  
Vi savner en kontaktperson til FTF-nord. Det indebærer at modtage nyt fra FTF (pr. 
mail), som videreformidles til bestyrelsen + evt. deltage i arrangementer.  

 Forbundssekretær Henrik Jakobsen:  
Det anbefales at deltage i Midtvejsmøde 2017, som afholdes den 11. november i 
DGI-byen. Temaet i år er ”automatisering”.  
Tak til den afgående bestyrelse og velkommen til nyvalgte samt nye suppleanter, 
som jeg glæder mig til at samarbejde med. Der skal laves lige så meget nyt i den 
kommende periode! 

 


