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Generalforsamling 2017 Tidsplan

Tidsplan
Kl. 11:45 Dørene åbnes
Kl. 12:00-12:55 Frokost (tilmelding

påkrævet)
Kl. 12:30-12:55 Indskrivning og

udlevering af materialer
Kl. 13:00-16:00 Generalforsamling jf.

dagsorden
Kl. 16:00-16:30 Konstituering af

bestyrelsen (kun for de
valgte)

Kl. 16:30-18:00 Jubilæums-
underholdning

Kl. 18:30-23:00 Jubilæumsmiddag
(tilmelding påkrævet)
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Generalforsamling 2017 Dagsorden

Dagsorden
Kl. 13:00 01. Velkomst – Sang
 02. Valg af dirigent(er) og referent(er) – Nedsættelse af valgudvalg
 03. Godkendelse af beslutningsdygtighed
 04. Fastlæggelse af forretningsorden
Kl. 13:15 05. Præsentation af Bestyrelsen, Ansatte, Salen
Kl. 13:25 06. Bestyrelsens beretning og behandling heraf
Kl. 13:55 07. Fremlæggelse af de reviderede regnskab og behandling heraf
Kl. 14:10 08. Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf
Kl. 14:25 09. Behandling af og afstemning om udsendte forslag
Kl. 14:45 10. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent
Kl. 15:30 11. Valg til tillidsposter

a. Øvrig bestyrelse
b. Suppleanter til bestyrelsen
c. 2 revisorer
d. 2 revisorsuppleanter

Kl. 15:50 12. Eventuelt
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Generalforsamling 2017 Pkt. 01: PROSA VEST sang - 1980

Pkt. 01: PROSA VEST sang - 1980
Medodi: Lille føl af J. C. Gebauer
Tekst: 1980, ukendt

1. Programmør, op'ratør,
kom nu lige her og hør:
syn's du livet ej er rosa,
melder du dig ind i PROSA!
og hvis du har lyst til fest,
så kom ind i PROSA VEST!

3. Guldkorn har vi masser af,
(laver næsten et hver dag).
Vi har fyldt en vældig mappe,
alle sammen er de rappe.
Hør nu den vi syn's er bedst:
"Spørg i ØST - få svar i VEST".

4. Det her PRO-SA halløj
sør' for løn og mad og tøj.
Nu skal alle være iført
PROSA's pæne røde t-shirt.
Men bli'r du i Århus gæst,
skaf dig da en PROSA VEST!

6. Pigelil, ligetil,
hvad du vil er ligestil.
Du ska' arbejd' efter evne
med vor ulighed at jævne. 
Udvalget for ligestand
er fem kvinder og en mand.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 02. Valg af dirigent og referent

Pkt. 02. Valg af dirigent og referent
Valg af Dirrigent

Valg af Referent

Nedsættelse af valgudvalg
Til optælling af stemmer mv.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 03. Godkendelse af beslutningsdygtighed

Pkt. 03. Godkendelse af beslutningsdygtighed
Vedtægterne §6 (Generalforsamling) 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.

Overholdelse
Dato for generalforsamlingen fremgik af PROSA Bladet August 2017, side 37.
E-mail udsendt til alle medlemmer af VEST torsdag d. 7. september 2017 og igen 
lørdag d. 23. september 2017 med tydligere web-link og adresse.
Dagsorden indeholder de i vedtægterne krævne punkter.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 04. Fastlæggelse af forretningsorden

Pkt. 04. Fastlæggelse af forretningsorden
Regler som Generalforsamlingen afvikles under.

Behandling af indkomne forslag
1. Ændringsforslag kan fremsættes indtil et forslag sættes til afstemning. Såfremt et 
ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger 
dirigenterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, at alle 
deltagere kan orientere sig om forslaget.
Dirigenterne skal afvise ændringsforslag, hvis disse skønnes at være egentlige nye 
selvstændige forslag.
2. Den samlede arbejdsplan består af målsætninger og en række forslag til aktiviteter, 
som PROSA/VEST skal varetage i det kommende år.
3. Dirigenterne skal sikre sig, at der ikke kommer forslag til afstemning, der strider 
mod PROSA/VESTs vedtægter.

Talere og taleret
4. Taleret ved generalforsamlingen har medlemmer af PROSA/VEST. Dirigenterne kan 
give ansatte ordet til redegørelser og til besvarelse af konkrete spørgsmål indenfor 
deres arbejdsområde. Dirigenterne kan give ordet til gæster fra andre dele af PROSA.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 04. Fastlæggelse af forretningsorden

5. Talerne får ordet i den rækkefølge de er indtegnet. Dirigenterne skal dog give plads 
til korte bemærkninger (max. 1 minut), bl.a. til rettelse af åbenlyse misforståelser eller 
fejl, samt til bemærkninger til forretningsordenen (proceduren).
6. Dirigenterne sørger for, at talerne holder sig til det relevante dagsordenspunkt. De 
kan, efter én advarsel, fratage talere, som overtræder dette, ordet.
7. Dirigenterne kan søge generalforsamlingens tilslutning til en generel afkortning af 
taletiden og/eller til at standse indtegningen af talere til et dagsordenspunkt.

Afstemninger og valg
8. Før en afstemning gør dirigenterne det klart, hvilket forslag der stemmes om. 
Såfremt et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger 
dirigenterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, at alle 
kan orientere sig om forslaget.
Sideordnede forslag sættes til afstemning således:
- En tendensafstemning afgør hvilke forslag, der sættes til afstemning, indtil et forslag 
har absolut flertal. Ved hver afstemning bortfalder det forslag, som har færrest 
stemmer.
Det forslag, som har fået et absolut flertal ved en tendensafstemning, sættes til 
afstemning først.
9. Der stemmes ved håndsoprækning. Er der mindre end 5 stemmers difference, 
foretages en kontrolafstemning.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 04. Fastlæggelse af forretningsorden

10. Skriftlig afstemning afholdes, når flere end 20% af de tilstedeværende 
medlemmer kræver det.
11. Forslag, der ikke vedrører vedtægterne, vedtages ved almindeligt stemmeflertal. 
Når der til et forslag foreligger ændringsforslag, stemmes der først om disse. De 
vedtagne ændringer indarbejdes i det oprindelige forslag. Det herved fremkomne 
forslag sættes til endelig afstemning. Denne fremgangsmåde anvendes, selv om der 
kun foreligger et ændringsforslag, også selv om dette vedtages.
12. Ved afstemning om vedtægtsændringer skal der enten stemmes for eller imod. 
Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, jævnfør 
vedtægterne § 22. Ved afstemninger om ændringsforslag til forslag om ændring af 
vedtægterne, anvendes almindeligt stemmeflertal.

Opstilling af kandidater til valg
13. Ved personvalg foretages der altid afstemning, også selv om antal kandidater 
svarer til det antal personer, der skal vælges. Hver deltager i generalforsamlingen kan 
højst stemme på det antal personer, der skal vælges. Ved prioriteringsvalg kan hver 
deltager højest stemme på én mindre end det antal der skal vælges.
Tillidsafstemningen foretages ved at deltagerne - for hver kandidat - skal stemme for 
eller imod kandidaten. Deltagerne kan vælge at undlade at stemme i 
tillidsafstemningen. En person kan ikke vælges til en post med et flertal imod sig.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 04. Fastlæggelse af forretningsorden

Udtalelser
14. Der kan vedtages udtalelser under alle dagsordenspunkter. Forslag til udtalelse 
afleveres skriftligt til dirigenterne så vidt muligt inden de anbefalede tidsfrister, og 
senest før dagsordenspunktet påbegyndes. Behandling af ændringsforslag til 
udtalelser følger punkt 11.

Referat
15. Den valgte referent udarbejder et beslutningsreferat, hvoraf alle vedtagelser og 
valg fremgår - evt. med henvisninger til udsendt materiale.
Referatet gøres tilgængeligt på PROSA/VESTs hjemmeside.

Tilhørere
16. PROSA/VESTs generalforsamling er åben for alle foreningens medlemmer.
Gæster, inviteret af bestyrelsen, kan overvære generalforsamlingen.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 05. Præsentation

Pkt. 05. Præsentation
Bestyrelsesmedlemmer
Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer præsenter sig selv.

Suppleanter
Tilstedeværende bestyrelsessuppleanter præsenter sig selv.

Udvalgte ansatte fra Århus-kontoret
Tilstedeværende ansatte præsenterer sig selv.

Salen
Præsentation ved håndsoprækning.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 06. Bestyrelsens beretning

Pkt. 06. Bestyrelsens beretning
Siden sidste generalforsamling har vi fået tilknyttet en ny forbundssekretær, I form af 
Henrik Jacobsen, det har givet mere politisk aktivitet I midt og østjylland især. 
Bestyrelsen fandt hurtigt ud af at der med fordel kunne kigges på måden 
bestyrelsesmøderne foregik på og har derfor arbejdet med ændringer I struktur og 
arbejdsform. Bl.a. har vi taget Nextcloud I brug til dokumenthåndtering og 
samarbejdsværktøj mellem møderne. Vi har også benyttet os af møde software, så 
dem der bor langt fra Aarhus har kunne deltage I møderne uden at skulle bruge tid 
på transport. 
I forbindelse med PROSAs 50 års jubilæum, afholdte vi en velbesøgt reception, hvor 
man bl.a. kunne komme igennem memorylane indenfor udviklingen, prøve nyeste 
udgaver af virtual reality af og se 3D print I aktion. 
På sikkerhedssiden har PROSA Vest været aktive med at fortælle folk om sikkerhed på
nettet til flere arrangementer, og vi har også udleveret USB nøgler med tails OS på. 
Der er også blevet lavet security shields til mobil telefoner. Vi var bl.a. aktive på 
Internetweek 2017 I Aarhus. 
I Aalborg har vi udvidet samarbejdet med HAL9K, og der bliver nu lavet en del 
arrangementer omkring Open Source. Og I forbindelse med Automate IT er der skabt 
kontakt til et nyt makerspace I Silkeborg.
På arrangementssiden har vi godt gang I arrangementer og der kommer masser af 
gode forespørgsler på nye. PROSA Landsorganisationen er også begyndt at være mere
aktive med at arrangere I det jyske, hvilket vi er rigtig glade for.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 07. Det reviderede regnskab

Pkt. 07. Det reviderede regnskab
Revisionsprotokollat vedrørende PROSA/VEST regnskab for 2016
Jeg har gennemgået regnskabet og har fået tillfredsstillende svar på alle mine 
spørgsmål. Jeg vil derfor anse regnskabet for at være fyldestgørende. Afvigelserne fra 
budgettet, specielt på medlemsarrangementsområdet (>25%), er en videreførelse af 
Vestgeneralforsamlingers holdning til at arrangementer til gavn for medlemmerne 
skal prioriteres og hvis der er gode arrangementer at afholde, bliver de afholdt. 
Bestyrelsen har dog besluttet at føre tættere opsyn med kontoen for 
medlemsarrangementer og også i højere grad opfordre PROSA land til at lave 
arrangementer i det vestlige område.
Århus d. 11. september 2017
Mads Kellermann
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Generalforsamling 2017 Pkt. 07. Det reviderede regnskab
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Kontingent 756.196 825.000 820.934 840.000 840.000 840.000
Tilskud (KMD) 5.609
Indtægter i alt 761.805 825.000 820.934 840.000 840.000 840.000
Generalforsamling 29.766 30.000 5.782 30.000 30.000 30.000
Delegeretforsamling 0 50.000 34.011 20.000 20.000 50.000
Øst/Vest-møder 0 5.000 9.146 5.000 5.000 5.000
Medlemsarrangementer 276.288 400.000 468.340 400.000 350.000 350.000
Klubber og arbejdspladser 0 10.000 0 0 0 0
OK projekt, tilskud 150.000 150.000 0 0 0
Regionale tiltag 0 20.000 0 5.000 5.000 5.000
Ledighedsarbejde, generelt 1.791 20.000 10.186 20.000 20.000 20.000
Ledighedsarbejde, individuelt 0 20.000 0 50.000 50.000 50.000
Hvervning, organisering og fastholdelse 11.541 15.000 5.939 15.000 15.000 15.000
Trykning 0 0 275 0 3.300 3.300
Merchandise 10.000 1.170 10.000 10.000 10.000
Bestyrelsen, befordring 18.958 20.000 9.745 20.000 20.000 20.000
Bestyrelsen, fortæring 24.935 25.000 15.150 25.000 25.000 25.000
Bestyrelsen, i øvrigt 3.284 5.000 55 5.000 5.000 5.000
Støtte faglige organisationer 10.673 10.000 10.900 10.000 10.000 10.000
VEST-medarbejder, løntilskud 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Medlemskaber 11.444 20.000 14.319 20.000 20.000 20.000
Støtte IT-faglige arrangementer 22.000 20.000 21.418 20.000 20.000 20.000
Støtte LAN-parties 25.000 22.102 20.000 20.000 20.000
VEST-projekt 1 (Henrik), tilskud 106.250 247.000 299.458 0 0 0
VEST-projekt 2 (Malou) 90.000 102.062 0 0 0
Regnskab 1.174 1.000 951 2.000 2.000 2.000
Gaver og Gratialer 6.047 5.000 2.998 5.000 5.000 5.000
Diverse 6.423 3.000 1.139 3.000 3.000 3.000
Udgifter i alt 680.574 1.401.000 1.385.146 885.000 838.300 868.300
Resultat 81.231 -576.000 -564.212 -45.000 1.700 -28.300

Regnskab
2015

Budget
2016

Regnskab
2016

Budget
2017

Revideret
2017

Budget
2018



Generalforsamling 2017 Pkt. 07. Det reviderede regnskab

Balance
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Mellemregning 322.420
Aktiver i alt 322.420
Egenkapital primo 2016 886.632
Årets resultat 2016 -564.212
Egenkapital ultimo 2016 322.420
Passiver i alt 322.420
Balance: 0



Generalforsamling 2017 Pkt. 08. Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf

Pkt. 08. Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf
Mundtlige beretninger fra udvalg/udvalgsmedlemmer.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 09. Behandling af og afstemning om udsendte forslag

Pkt. 09. Behandling af og afstemning om udsendte forslag
Vedtægtsændingsforslag
Jf. vedtægterne §22 stk. 1 vedtages lndringer med 2/3 flertal. Der må ikke stemmes 
blankt. Simpelt flertal kan sende forslaget til udafstemning (pkt. 2).
Ingen forslag.

Øvrige forslag
Forslag skal, jf. Vedtægterne §6 stk 5, være inde senest 5 uger før generalforsamlingen;
lørdag d. 9. september.
Ingen forslag.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 10. Arbejdsplan, budget og kontingent

Pkt. 10. Arbejdsplan, budget og kontingent
Forslag til Arbejdsplan for VEST bestyrelsen 2017-18
Denne arbejdsplan gælder for bestyrelsen for PROSA/VEST.
De ressourcer der er tilgængelige for bestyrelsen er følgende:

• Pengene, der kommer ind fra medlemmerne (25 kr pr medlem om måneden)
• Personaleressourcer tildelt fra PROSA LAND eller købt for pengene
• Bestyrelsesmedlemmernes fritid.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 10. Arbejdsplan, budget og kontingent

Engagement og fremgang
Baggrund: Få unge medlemmer ind og 
bruge vores lokaler og blive bevidste om 
hvad de kan bruge PROSA til.
Delmål

• Foretrukne Fagforening for IT-
dimittender

• Det naturlige samlepunkt for unge 
IT-professionelle

Ressourcer
Personale ressourcer.
Økonomi til arrangementer.

Arrangementer
Baggrund: I en omskifteligt hverdag hvor 
nye teknologier hele tiden kommer frem 
er det fantastisk vigtigt at holde sig up-to-
date.
Delmål

• Forskellige typer af arrangementer
• Geografisk fordeling af 

arrangementerne
• Mange unikke deltagende 

medlemmer
Ressourcer
Økonomi (stor post)
(Kursushjælpere)
Personale ressourcer
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Generalforsamling 2017 Pkt. 10. Arbejdsplan, budget og kontingent

Arbejdspladsarbejde
Baggrund: Det er vigtigt at vores 
medlemmer er organiseret på 
arbejdspladsen.
Delmål

• Antallet af overenskomster i VEST
• Antallet af (virksomheder med) 

APR
• Faglig tilknytning

Ressourcer
Primært personaleresourcer

Brug PROSA
Baggrund: PROSA skal være relevant for 
vores medlemmer.
Delmål

• Gøre de frivillige selvkørende
• Understøtte relevante ideer fra 

medlemmerne
• Synlighed til vores egne 

arrangementer
• Introduktions materiale
• Aktiv på de sociale medier
• Medunderskriver på kampagner

Ressourcer
Primært personaleressourcer
Økonomi til arrangementer (og ideer).
(Bestyrelsens tid)
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Generalforsamling 2017 Pkt. 10. Arbejdsplan, budget og kontingent

Synlighed
Baggrund: Øget synlighed af PROSA på 
de sociale medier og i studie grupper, 
herunder promovering af arrangementer.
Delmål

• Synlighed på sociale medier
• Samarbejde med andre
• Visuel kommunikation

Ressourcer
Personaleressourcer
Lidt økonomi til arrangementer og 
samarbejde

Forslag til Budget for 2018
Bestyrelsens forslag til budget for 2018 findes sammen med regnskabet for 2017, 
skærm 14.

Forslag til Kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet; 25kr om måneden.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 11. Valg til tillidsposter

Pkt. 11. Valg til tillidsposter
Valgbar til bestyrelsen er medlemmerne af PROSA/VEST

a. Øvrig bestyrelse (bestyrelsesmedlemmer)
Vi bruger Stemmeseddel 1. Der skal vælges to til seks personer.

b. Suppleanter til bestyrelsen
Vi bruger Stemmeseddel 2. Der skal vælges op til fire personer.

c. 2 revisorer
Vi bruger Stemmeseddel 3. Der skal vælges to personer.

d. 2 revisorsuppleanter
Vi bruger Stemmeseddel 4. Der skal vælges to personer.
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Generalforsamling 2017 Pkt. 12. Eventuelt

Pkt. 12. Eventuelt
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