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Sådan bliver du delegeret
Valg til delegeretforsamlingen foretages i henhold til PROSAs 
vedtægter, § 5 stk. 2 på lokalafdelingernes generalforsamlinger. 
Disse er annonceret i Prosabladet og på prosa.dk.

Endvidere indkaldes de ved udsendelse direkte til lokalafde-
lingernes medlemmer.

Elektronisk tilmelding via mail med link til netsite
Når du er blevet valgt som delegeret på lokalafdelingens ge-
neralforsamling, sker den praktiske tilmelding herefter via en 
mail med et link til et netsite, hvor du kan tilmelde dig fælles-
transport, overnatning og oplyse, om du har specielle krav til 
forplejningen mv. Du vil blive instrueret om alt dette på gene-
ralforsamlingen, hvor du også oplyser din mailadresse. 

Delegeretforsamlingen er 
PROSAs øverste myndighed  
og afholdes hvert andet år
DF2022 afholdes på Zleep Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1,  
2630 Taastrup i weekenden den 19.-20. november 2022

Af hensyn til den praktiske planlægning har hovedbestyrelsen 
besluttet, at alene delegerede, der er tilmeldt senest mandag 
den 7. november 2022 kl. 12, kan forvente service på ovennævn-
te punkter fra sekretariatet. 

Husk at meddele, hvis der sker ændringer i din deltagelse. 

Materiale til mødet
For at give medlemmer og de delegerede de bedste mulig-
heder for at forberede sig, er dette tillæg vedhæftet i dette 
Prosablad, som er udkommet i uge 41. Yderligere supplerende 
materiale bliver løbende lagt op på sitet 
https://www.prosa.dk/df2022/indkaldelse-til-df2022/
fortroligt-materiale-til-delegeretforsamling/.
Hvis du har forslag til arbejdsplanen, som du vil have behandlet 
på delegeretforsamlingen, skal de være sekretariatet i hænde 
senest fredag den 4. november 2022 kl. 10.00. 

Overvejer du at stille op?
Vi vil gerne opfordre medlemmer, der vil stille op til valg på 
delegeretforsamlingen til tillidsposter, om at give sekretariatet 
besked om dette snarest muligt, så jeres navne kan offentlig-
gøres. Det skal understreges, at der med denne praksis ikke 
er tale om en indskrænkning i adgangen til at stille op til val-
gene på selve delegeretforsamlingen, men blot et ønske om 
at give de delegerede den bedste mulighed for at forberede 
sig til mødet.

PROSA, Vester Farimagsgade 37A, 
1606 København V, 
e-mail: prosek@prosa.dk, 
tlf.: 33 36 41 41Fotograf: Lars Bertelsen
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Delegeretforsamlingsperioden har budt på mange aktiviteter 
og udfordringer for PROSA. PROSA og ikke mindst PROSAs 
unge har gjort en stor indsats for at forsøge at forhindre den 
voldsomme nedskæring af dagpengesatsen for dimittender, 
som vi har set. Perioden er også præget af arbejde for at få 
flere kvinder i faget – herunder forbedring af forholdene for 
kvinder i faget. Klimakampen er fortsat på dagsordenen. Her 
er det især de unge medlemmer, som byder ind med stor vægt 
på bæredygtigt design og ”right to repair”. Klima har desuden 
været emne på en konference for alle medlemmer.
Ledigheden er meget lav, og mange af medlemmerne i arbej-
de benytter sig af vores tilbud om karriererådgivning. Og så har 
vi fortsat en højt kvalificeret rådgivning og medlemsservice. 

Dagpengeforringelser for dimittender
Perioden har budt på ændringer i dagpengesystemet. Vores 
hovedorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), 
lagde op til en meget begrænset forbedring i dagpengesy-
stemet for medlemmer, der sjældent er ledige. Regeringen 
imødekom ønsket, men tørrede regningen af på vores nyud-
dannede kolleger. De fik dagpengesatsen beskåret ganske 
betydeligt, og samtidig fik de nedsat den periode, man kan få 
dagpenge i, fra to til et år. Desværre var vores hovedorganisa-
tion helt tavse om denne katastrofale ændring. Som optakt til 
forringelserne blev der opstillet en række pseudobegrundel-
ser: Dimittenderne tager sig alt for god tid til at finde arbejde, 
selv den nye lavere sats er højere end SU osv.
Men da satsen blev sat ned i 2017, medførte det ikke et ændret 
billede af dimittendledigheden. Man skal også huske på, at 
man ikke bare kan sammenligne SU med dagpenge. På SU 
kan man også tage lån, man kan arbejde ved siden af, man 
får studierabatter, måske en billig studiebolig, som man skal 
fraflytte, når studiet er færdigt, og man går fra at være forud-
lønnet til at være bagudlønnet. I øvrigt skal dagpenge ikke er-
statte SU, men den løn, som man skal have, når der er arbejde. 
Men argumentationen hjalp ikke her. 

PROSA protesterede, og det gjorde de unge medlemmer 
også. De har lavet sange, aktioneret ved FH og sendt stakke 
af postkort for at gøre opmærksom på problemerne, desværre 
uden held.
Heldigvis har vi lige nu historisk lav ledighed, men et dagpen-
gesystem skal jo kunne rumme alle situationer, så det er faktisk 
ikke nogen særlig trøst.

Klimakampen
Især vores unge medlemmer har været aktive omkring klima-
et, hvor der er blevet lagt stor vægt på bæredygtigt design og 
”right to repair”. Klima har desuden været emne på en konfe-
rence for alle medlemmer.
Bornhack: Mange - især unge medlemmer - deltager med 
stor glæde og entusiasme i den årlige hackercamp på Fyn. 
En syvdages teltlejr på Fyn, hvor der diskuteres teknologi og 
sikkerhed og hygges. PROSA støtter initiativet økonomisk og 
deltager også i selve lejren.

Overvågning
PROSA vender sig mod uspecifik masseovervågning, og det 
er faktisk også i strid med EU-lovningen at udføre den. Det 
afholder dog ikke den danske stat fra at udføre og løbende 
intensivere overvågningen, for som den tidligere justitsmi-
nister Nick Hækkerup sagde: ”Mere overvågning giver mere 
tryghed og dermed mere frihed”. Hvis det skulle være rigtigt, 
burde Kina jo være et af verdens tryggeste og frieste lande.

Persondataoplysninger ved cloudløsninger 
EU-Domstolen har tidligere underkendt en aftale mellem EU 
og USA vedrørende lagring af persondata i USA. Lagring uden 
for EU - og især i USA - er problematisk, da det kan være i strid 
med vores rettigheder som EU-borgere. Det er i hvert fald vig-
tigt, at det sikres, at når data lagres uden for EU, beskyttes de 
på samme niveau som de gældende regler i EU.

HB-beretning for delegeret-
forsamlingsperioden  
2021-2022
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PROSA har været meget aktiv omkring dette problem. Det 
giver jo ikke mening at beskytte persondata på alle mulige 
måder i EU, hvis man så bare kan flytte data uden for EU til 
lande, som slet ikke kan leve op til beskyttelsen.
Det danske datatilsyn har nedsat en arbejdsgruppe vedrøren-
de cloudløsninger, og vores it-politiske rådgiver er udpeget 
som ekspert i denne gruppe.

Meget mere hjemmearbejde
Vi ser en ændret holdning til hjemmearbejde, drevet af coro-
naepidemien. Desværre er der blevet slækket på kravene til ar-
bejdsmiljøet omkring hjemmearbejde, med den begrundelse 
at der skal være mere af det. En meget mærkelig begrundelse, 
for der er vel endnu mere brug for, at arbejdsmiljøet er i orden, 
når der skal være mere af det. 
Vi har spurgt medlemmerne om deres holdning til hjemme-
arbejde, og her er divergerende meninger. Den gængse for-
klaring om, at de gamle er forbeholdne, mens de unge ønsker 
meget mere hjemmearbejde, holder ikke. Der er faktisk flest 
unge, der foretrækker at være på arbejdspladsen. Hos arbejds-
giverne er det også meget forskelligt. Vi kan se, at der flere 
steder er skåret i antallet af kontorpladser, og vi kan se, at kun 
18 procent har fået lavet en arbejdspladsvurdering af deres 
hjemmearbejdsplads. Der er ganske få arbejdsgivere, som slet 
ikke ønsker hjemmearbejde. 
Det ligger fast, at det er vores holdning, at hjemmearbejde 
skal være frivilligt og at arbejdsmiljøet skal være i orden. En 
arbejdsgiver skal ikke kunne kræve, at medarbejderen lægger 
bolig til en arbejdsplads. 
Vi har også i perioden set et medlem, som fik corona efter 
unødvendigt og uberettiget at være tvunget på arbejde. Da 
medlemmet fik langtidsgener, var samme arbejdsgiver ikke 
længe om at nå frem til en fyring. Vi forsøger selvfølgelig at få 
en erstatning, men det er et af de punkter, hvor erstatnings-
niveauerne i dansk ret slet ikke står mål med den belastning, 
som en arbejdsgiver i sådan en situation pålægger en ansat.

Persondata og corona-app 
I første omgang var der som et coronatiltag lagt op til betrag-
telige begrænsninger i forsamlingsfriheden – uden en ud-
løbsklausul. Det lykkedes os sammen med andre at få sat en 
slutdato på dette tiltag, ligesom det lykkedes at få vedtaget, 
at det ikke alene var sundhedsministeren, der kunne beslutte, 
om der skulle indføres yderligere begrænsninger i vores rettig-
heder, men at det i stedet blev et udvalg under Folketinget. Vi 
var også på mærkerne, da der blev lagt op til en smitteapp, som 
ville betyde generel overvågning af borgerne. Det lykkedes at 
få ændret funktionaliteten, så i stedet for at data blev samlet 
på en central server, opbevares data lokalt på ens smartphone.

Mange flere onlinemøder og -arrangementer
Coronaepidemien betød, at vi i sidste periode var nødt til at 
afholde en halv delegeretforsamling online – og det samme 
gjaldt masser af andre møder. Det er erfaringer, som vi kan bru-
ge fremadrettet. Vi kan for eksempel se, at der er flere og andre 
deltagere på onlinearrangementer end fysiske. Vi får dermed 
adgang til at tilbyde kurser og foredrag til medlemsgrupper, 
som ikke før har benyttet sig af tilbuddene, så fremover vil vi 
gøre brug af begge dele.

Kvinder i it og diversitet
Over en lang årrække har antallet af kvinder i it-faget været 
faldende. Det er problematisk for ethvert fag med en meget 
skæv kønsfordeling. Det er også et problem for de kvinder, som 
er i faget, fordi der skabes myter om, at kvinder ikke er gode 
til faget. Selv om det af og til er forklædt som jokes, så er det 
faktisk ikke sjovt for dem, det går ud over.
Der er brug for en kulturændring på dette område, og arbejds-
giverne skal gøre det klart, at chikane på arbejdspladsen ikke 
accepteres. Men det skal selvfølgelig gøres ordentligt. Vi har i 
flere tilfælde set arbejdsgivere, der har bestemt sig på forhånd 
til, hvem der har ret i en sag. Vi har set, at hvis der var en, man 

Fotograf: Ole Hoff-Lund
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gerne ville af med, har man hurtigt og uden om almindelige 
retsregler skredet til afskedigelse, mens samme arbejdsgiver, 
hvis det er en medarbejder, de ellers er glade for, har negligeret 
særdeles grov chikane.
Det er selvfølgelig ikke i orden – heller ikke i MeToo’s navn.
Vi har også lavet velbesøgte netværk i flere byer dels for kvin-
der, dels for LGBT-personer, ligesom emnet behandles grun-
digt på vores tillidsrepræsentantkurser.
Kvinder udgør i øjeblikket 17 procent af PROSAs medlemmer. 
Når vi ser på optaget på uddannelser inden for PROSAs opta-
geområde, er der nu 26 procent kvinder. Til sammenligning var 
der i 2015 20 procent og i 2021 24 procent. Så det er en stigning 
– men det går meget langsomt. Det er derfor vigtigt, at der ikke 
er et stort frafald af kvinder på studierne, som vi desværre også 
ser – for så er vi jo lige vidt.
En del arbejdspladser har oprettet diversitetsråd, som skal 
være med til at gøre arbejdspladsen mere rummelig. De er så 
ikke altid opmærksomme på, at det kan være en udsat post, 
som medlemmet påtager sig, når man identificeres med en 
kulturændring, som ikke alle er glade for. 
Et medlem, som var med i opstarten af et diversitetsråd, blev 
afskediget. Det lykkedes PROSA at forhandle en godtgørelse 
hjem til medlemmet. Men vi har også gjort arbejdsgiverorga-
nisationerne opmærksomme på, at der bør være en bedre be-
skyttelse af de medarbejdere, som sidder med i sådanne råd.

Øremærket barsel
Et EU-direktiv har krævet, at barnets mor ikke længere i ud-
gangspunktet kan holde hele barselsorloven. Faren skal have 
mindst ni uger. I Danmark er direktivet implementeret sådan, 
at barselsorloven er blevet delt ligeligt, og ved samme lejlighed 
er der gjort bedre plads til barsel i regnbuefamilier. PROSA har 
støttet begge tiltag. 
Der er dog stadig udfordringer. Vi arbejder desuden fortsat for, 
at der skal være fuld løn under barslen. Og som et første skridt 
skal arbejdsgivere som minimum betale løn under barsel, sva-
rende til refusionen i barselsfonden. 
Vi betragter øremærkningen som et nødvendigt skridt for at 
få en bedre ligestilling på arbejdsmarkedet og i øvrigt også i 
hjemmet. For kvinder betyder det, at arbejdsgiver ikke bare 
kan forvente, at det kun er dem, der skal have fravær på grund 
af barsel og barns første sygedag, og for mændene vil det be-
tyde en større anerkendelse af, at også de holder barsel.

Kritisk fokus på politiets digitale værktøjer
PROSA er sammen med ITU centralt placeret i det første større 
forskningsprojekt i EU, der sætter et kritisk fokus på digitalisering 
af politiet. Over tre år er PROSA med til at rejse spørgsmål, skabe 
debat og formidle indsigt i krydsfeltet mellem ordensmagt og it.

Der er delprojekter i seks forskellige lande. Emner som da-
tasamkørsler, masseovervågning og privacy står centralt. I 
Danmark er der fokus på det nye softwaresøgesystem Politel, 
som politiet har fået. Her ser man på, hvordan indførelsen af 
systemet påvirker den måde, man arbejder på. 
PROSA er den eneste deltager i projektet, som ikke er et 
universitet, og det er vores mål at skabe folkelig debat om 
et emne, som det ellers kan være svært for mange at forstå. 
Projektet løber over tre år og afsluttes i februar 2024. Det skal 
munde ud i anbefalinger og et idékatalog ud fra de resultater, 
forskningen kaster af sig.

Ledighed
Vi har højkonjunktur i Danmark som helhed og også i it-faget. 
Ledigheden i PROSA er historisk lav. I juni var der 2,6 procent 
ledige, hvilket er det laveste juni-tal siden 2008. 
Netop når beskæftigelsen er høj, er der bedst chance for at 
komme i gang, hvis man har været ledig længe.
Vores karrierevejledere ringer personligt op til alle, der har væ-
ret ledige i mere end et år. Man kan selvfølgelig også som ledig 
henvende sig tidligere.
Vi ser fortsat en kedelig praksis, hvor kommuner bare vedtager, 
at syge medlemmer i virkeligheden er raske, og derefter kaster 
dem over i dagpengesystemet. Det er en rigtig dårlig idé, og 
det er jo ekstra tydeligt nu, hvor der er høj beskæftigelse. Syge 
skal være i sygedagpengesystemet – raske ledige i dagpenge-
systemet. Når vi bliver gjort opmærksom på det, fra den syge 
selv eller fra a-kassen, kan vi faktisk hjælpe den ledige over 
for det kommunale system, så det kan blive afklaret, om man 
bare skal være syg lidt længere, eller man skal have fleksjob 
eller førtidspension.
Vi har et godt samarbejde med a-kassen. Vi har jævnlige mø-
der, hvor vi gennemgår alle karantæner (i anonymiseret form). 
Det er med det formål at kunne vurdere, om der eventuelt i 
virkeligheden er tale om en usaglig afsked – men også for at 
kunne orientere om faldgruber, der giver karantæne.
Vi ser for eksempel mange karantæner til medlemmer, der 
har haft et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø og ender med 
at sige op. Der er mange step, der skal følges, hvis man skal 
undgå karantæne i den situation, og det er derfor vigtigt, at vi 
kommer med ind så tidligt som muligt.

Arbejdspladsarbejde 
Arbejdspladsarbejdet er en vigtig hjørnesten i vores arbejde. Der 
er ikke indgået nye overenskomster i perioden, men der er flere 
steder, hvor vi sammen med medlemmerne arbejder aktivt for 
at opnå overenskomst. Vi har med økonomisk støtte fra PROSA/
ØST opnormeret med en medarbejder, som skal være med til at 
styrke arbejdspladsarbejdet – især i det østlige område.
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I EU’s persondataforordning er fagforeningsmedlemskab klas-
sificeret som en følsom oplysning. For os besværliggør det vo-
res arbejde og kontakten til medlemmerne, men der er lande, 
hvor der desværre er rigtig god grund til, at et medlemskab af 
en fagforening skal være beskyttet. Det kan faktisk være farligt 
at være medlem af en fagforening. 
Vi har selvfølgelig altid passet godt på medlemmernes oplys-
ninger, men det kan være en udfordring at lave fagligt arbejde 
på disse vilkår. Vi er derfor ved at implementere systemer, der 
skal sikre, at vi ved, om du synes, det er i orden, at dine kolleger 
må vide, at du er medlem.

Organisering og telefonkontakt til studerende
PROSA har i dag ansat studerende, som organiserer medlem-
mer på studiestederne. De gør et stort og engageret arbejde, 
og de gør det gerne i samarbejde med de respektive studen-

terforeninger. Men det foregår i hård konkurrence. Der er rigtig 
mange fagforeninger, der gerne vil organisere it-studerende.
Vi har også ansat phonere, som blandt andet ringer til de stu-
derende, når deres studie nærmer sig sin afslutning. Her kan 
vi se, at mange af de nye på arbejdsmarkedet vælger fagfor-
eningen fra, fordi det er let at få job til en god løn, sådan som 
konjunkturen er lige nu. Vi har derfor en opgave med at infor-
mere om, at de gode vilkår ikke kommer af sig selv, men i kraft 
af den fælles indsats.

De offentlige overenskomstforhandlinger
OK 21 var præget af en relativ ro sammenlignet med forhand-
lingerne i 2018. Men der er stadig mange udfordringer med 
at få de offentlige arbejdsgivere til at anerkende, at det er 
forhandling om, hvad det koster at hyre arbejdskraft, og ikke 
et nulsumsspil i forhold til finanslovsforhandlingerne. Dette 
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betyder, at vi ender med et resultat, som ikke virker som en 
forbedring, men heller ikke er en forringelse. Det blev dog 
til forbedrede forhold for seniorer fra 62 år på det statslige 
område, hvor der er indført en seniorbonus på 0,4 procent. 
Blækket var dog knap tørt, før der var uenighed om udmønt-
ningen af fridage i ordningen. Der afventes nu en faglig vold-
gift til afklaring af spørgsmålet.

Sygeplejerskekonflikten
Ved de offentlige overenskomstforhandlinger i 2021 stemte 
sygeplejerskerne nej til forhandlingsresultatet med et lille 
flertal. Der blev forhandlet et nyt resultat i Forligsinstitutio-
nen, hvor der var løfte om en lønstrukturkomite. Ved den nye 
afstemning var der et stort flertal, der sagde nej, og strejken 
blev derfor iværksat. Det er tredje gang, sygeplejerskerne 
konflikter inden for få år, fordi de aflønnes ringere end ansatte 
med tilsvarende uddannelser i mandefag. 
Strejken fik ikke støtte fra FH, tværtimod var der forbund, 
der direkte vendte sig mod sygeplejerskerne. Det gjorde de, 
fordi alle offentligt ansatte deler den samme kage, og det 
ville være andre lavtlønnede lønmodtagere, der ville komme 
til at betale.
Strejken endte med et regeringsindgreb. Strejken bør give 
anledning til den fortsatte diskussion om den fri eller snarere 
ufri forhandlingsret i det offentlige, hvor lovgiver er forhand-
lingspart, men samtidig bestemmer, hvornår og på hvilke 
vilkår en konflikt skal standse.
Men det bør også give anledning til diskussion og eftertan-
ke i fagbevægelsen. Det bør være sådan, at når vi spørger 
medlemmerne, om hvad de siger til et forhandlingsresultat, 
så må de kunne svare det, de mener, uden at blive svigtet i 
deres kamp.
I PROSA har vi aldrig været i tvivl om, at når lønmodtagere 
kæmper for deres rettigheder, så støtter vi dem. Det gjorde vi 
også med sygeplejerskerne. Det er en skændsel, at en lønind-
placering fra tjenestemandsreformen fra 1969 (før vi havde 
lov eller hensigt om ligeløn i Danmark) fortsat skal styre og 
fastholde lavere løn til kvinder i Danmark.

Udenlandsk arbejdskraft  
– hvad er normale lønvilkår? 
Vi er stadig under stort pres fra arbejdsgivere og mange po-
litikere for at få mere udenlandsk arbejdskraft til landet. Vi 
hilser alle velkomne, så længe arbejdet kommer til at foregå 
på normale løn- og ansættelsesvilkår. Men det er det sid-
ste, det kniber med. Vi bliver ikke længere hørt, om det er 
normale vilkår, og vi har fået oplyst, at når SIRI (Styrelsen for 
international rekruttering og integration) skal vurdere, om 

der er tale om normale lønvilkår, så betragtes det som godt 
nok, hvis bare det er i nærheden af nedre kvartil i Dansk Ar-
bejdsgiverforenings lønstatistik for det pågældende arbejde. 
Det betragtes altså som normale lønvilkår, selv om man lønnes 
som nogle af de dårligst lønnede.
Dertil kommer endnu et tiltag, som begrundes med, at det 
skal være lettere at få dækket manglen på arbejdskraft, men 
hvor flere af tiltagene reelt handler om at gøre det billigere og 
dermed at kunne presse lønnen for vores medlemmer. Det 
alvorligste tiltag går på, at alle, der har fået deres it-uddannelse 
i Danmark, får tre år til at finde job, helt uden nogen krav til 
løn eller ansættelsesvilkår. Det lægger jo et stort pres på især 
danske nyuddannede, især når beskæftigelsen er ringere, end 
det er tilfældet nu. Presset forstærkes betydeligt af, at dimit-
tendsatsen nedsættes betragteligt.
Beløbsordningen er også sat ned. For vores arbejdsområde er 
det ikke længere et problem i sig selv, idet det samtidig skal 
være på det, der hedder normale løn- og ansættelsesvilkår. 
Så problemet ligger i, hvordan det defineres, som tidligere 
beskrevet.

PROSA og FH
Vi er ikke altid enige med vores hovedorganisation, FH. Det 
gælder især deres manglende støtte til dimittender i forhold 
til deres dagpenge, men vi har også været meget kritiske over 
for den store indsats, som FH lavede i at støtte fjernelse af for-
svarsforbeholdet – et spørgsmål, som vi i PROSA ikke mener, 
vi skal blande os i. Vi har dog også indflydelse – især hvor vi 
deltager aktivt i forskellige udvalg. 

PROSA i den offentlige debat
PROSAs formand har været indbudt til rundbordssamtale med 
beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard med fokus på 
atypiske ansættelser.
Formanden har også fået tilbudt at være fast klummeskriver 
på ’Compliance Tech’, som er et medie under ’Ingeniøren’, og 
formanden er desuden blevet fast leverandør af debatindlæg 
på ’Altinget’.

God økonomi og mange medlemmer
PROSA har en solid økonomi. Det skyldes, at vi igennem flere 
år har haft en jævn og positiv medlemsudvikling, som dog i de 
sidste par måneder er stagneret. Men vi har flere medlemmer 
end nogensinde, og vi har stadig plus på kontingentindtæg-
terne på grund af den gode beskæftigelse, hvor der ikke er så 
mange på det nedsatte ledighedskontingent. Der er dog ingen 
grund til at hvile på laurbærrene. Vi bør kunne få mange flere 
medlemmer i et fag i vækst. 
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Efter delegeretforsamlingen i november 2020 konstituerede 
redaktionsudvalget sig igen med Christian A. Christensen som 
formand. Redaktionen var Ole Hoff-Lund som ansvarshavende 
redaktør og Stine Nysten som fast journalist.
Vi har i perioden holdt alle møderne som onlinemøder. Nog-
le gange har vi københavnere mødtes på PROSAs kontor og 
så haft de øvrige deltagere med online. Dette har vi gjort på 
grund af Covid-19, men flere af vores medlemmer har altid 
deltaget virtuelt.
Den store opgave i perioden har været at få etableret en bedre 
webudgave af Prosabladet på Prosabladet.dk. 
Vi mener, at dette har gjort det lettere at finde frem til Prosabla-
det og få adgang til de aktuelle artikler. 
Dette arbejde fortsætter, da teknologien bag websitet har væ-
ret under udvikling (!), og vi ikke er kommet i mål med vores 
ønske om at få alle ældre artikler fra Prosabladet ind på det 
nye site, så de er søgbare.
Arbejdet i udvalget er kommet ind i en god gænge, hvor der 
produceres idéer til kommende emner til Prosabladet, som 
vores dygtige redaktion på en god, professionel måde får bragt 
i Prosabladet som artikler og temaer.
I det valgte redaktionsudvalg har vores målgruppe været 
underrepræsenteret. Heldigvis spurgte Mikkel Jørgensen fra 
PROSA/STUD, om han kunne deltage – og det syntes vi var 
en rigtig god idé. Vi har åbnet op for, at interesserede med-
lemmer kan deltage som gæst uden stemmeret. Dette med 
stemmeretten er i virkelighedens verden ikke specielt vigtigt, vi 
stemmer nemlig meget sjældent i udvalget. Mikkel Jørgensen 
er kommet med masser af godt input til arbejdet. 
Vi har i år måttet tage afsked med vores ansvarshavende re-
daktør, Ole Hoff-Lund, der fik et andet job. Vi takkede ham for 
den store indsats, han har lavet, ikke mindst med den store 
forandring som det grafisk re-design, han gav Prosabladet i 
forrige periode. I den anledning har vi, som et par gange tid-
ligere, valgt at trække på Stine Nysten som stedfortrædende 
ansvarshavende redaktør. Og der er samtidig blevet hentet 

Redaktionsudvalgets  
beretning for DF-perioden 
2021-2022

yderligere ressourcer ind til at hjælpe i redaktionen. Planen er 
så, at vi stille og roligt opslår stillingen som ansvarshavende 
redaktør og finder en ny hen over efteråret, så det kan være 
på plads i starten af 2023.
Vi har brugt lidt tid her op til DF med at se vores kommissorium 
efter i sømmene og kommer med nogle ændringsforslag på 
grundlag af erfaringerne med det aktuelle.

Økonomi 
Det har været en udfordring at følge med i økonomien. Men 
med hjælp fra forbundet har vi kunnet holde kvalitetsstandar-
den også gennem året 2022. Vi er blevet ramt af stigende priser 
på det papir, Prosabladet trykkes på, og omkostningerne ved 
distribution af Prosabladet. Da der samtidig generelt er sket 
en tilbagegang i brugen af annoncering i trykte medier – som 
vi også er blevet ramt af – har vi haft faldende annonceind-
tægter. Vi har hidtil fravalgt at have annoncer på den digitale 
udgave af Prosabladet. Økonomisk set kommer Prosabladet 
derfor, blandt andet på grund af den kraftige inflation, ind i en 
økonomisk noget uforudsigelig situation.
Derfor arbejder vi på at udvikle en standard for en hurtigere 
rapportering af de løbende udgifter, som gør det muligt for os 
at søge at finde løsninger, før udfordringerne løber fra os. Et 
arbejde, der vil fortsætte ind i næste periode.

Udvalgets kommissorium 
Selv med det nuværende kommissorium, som blev vedtaget 
på DF 2020, har det til tider været udfordrende at følge forret-
ningsgangen. Den ønsker vi derfor at bløde lidt op.
Det vil gøre det nemmere for kommende redaktionsudvalg 
at arbejde for udvalgets og Prosabladets formål – uden for 
meget bureaukrati.
Her er det på sin plads at nævne, at samarbejdet med redaktio-
nen er forløbet i en god stemning. Vi har et ønske om fremover 
at få en bedre dialog med det politiske system i PROSA. Det er 
noget, begge parter skal bidrage med. Vi glæder os derfor til 
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at se, hvordan de DF-delegerede modtager ændringsforsla-
gene til kommissoriet for næste periode, som vi vil anbefale 
DF 2022 at vedtage.

Nye input til redaktionsudvalget
Fordelingen af stoffet i Prosabladet er naturligvis også blevet 
løbende drøftet af redaktionsudvalget, da det jo er et af de 
centrale punkter i kommissoriet.
Vi må jo igen erkende, at der fortsat mangler indlæg fra med-
lemmerne, ligesom de politisk valgte og udvalgene godt kun-
ne bruge Prosabladet i større udstrækning.

Selv om Prosabladet er blevet rigtig godt, er der altid mulig-
hed for forbedringer, set i lyset af at et af de vigtigste mål med 
Prosabladet er at præsentere PROSA over for mulige nye med-
lemmer af PROSA.
Det er derfor målet at arbejde for en større bredde i indholdet, 
specielt for denne målgruppe.
Er det noget, du mener, at du kan bidrage med, ser vi gerne, 
at du stiller op til redaktionsudvalget på DF 2022 eller løbende 
beriger Prosabladet med læserbreve.

Fotograf: Ole Hoff-Lund
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Medlemmer
PROSAs vedtægtsudvalg (VTU) bestod af følgende personer 
valgt på DF 2020:

• Adam Martin Britt (ØST)
• Michael Erichsen (ØST) (sekretær og kontaktperson)
• Mogens Sørensen (ØST)
•  Niels Erik Frølich (ØST) (overgået til passivt medlemskab 

og udtrådt i perioden)

Periodens henvendelser
Vedtægtsudvalget har 6. januar 2021 modtaget en henvendel-
se fra PROSA/ØST-bestyrelsen ved Anders Wittrup:

”Til vedtægtsudvalget
Efter DF 2020 er jeg blevet bekymret over, om den var lov-
lig ifølge vedtægterne. Var DF ikke lovlig, er beslutningerne 
formentlig heller ikke gyldige, og PROSA kan derfor stå i en 
situation, hvor for eksempel budget for 2021 ikke er vedtaget, 
og valg til lønnede tillidsposter ikke er gyldige.
Jeg vil derfor, på vegne af PROSA/ØST-bestyrelsen, bede ved-
tægtsudvalget tage stilling til nedenstående tre hovedspørgs-
mål. Før hvert spørgsmål har jeg opstillet nogle punkter der 
bekymrer mig, men jeg vil bede vedtægtsudvalget ikke ude-
lukkende tage hensyn til disse, men undersøge bredt ud fra 
hændelsesforløbet”.

”Før DF 2020
•  Indkaldelsen er mangelfuld 

Indkaldelsen indeholder blandt andet ikke indkomne for-
slag. Hvornår disse var synlige for delegerede, er mig uklart, 
men jeg mener ikke, de var tilgængelige, da ØST holdt sit 
forberedende møde før DF.

•  Skift til virtuel DF 
Der står intet i vedtægterne om, at en DF kan holdes virtu-
elt. En virtuel DF vil naturligt forløbe meget anderledes end 
en fysisk DF, så kan man lave denne ændring, uden at alle 
accepterer det?

Vedtægtsudvalgets beretning 
for perioden 2020 til 2022

•  Begrænset dagsorden 
Dagsordenen for DF 2020 var ikke en fuld dagsorden som 
nævnt i vedtægterne. Man valgte kun at benytte en dag 
til DF 2020 og udskød derfor blandt andet afstemning om 
indkomne forslag. Kan en DF vælge ikke at behandle retti-
digt indkomne forslag?

Spørgsmål: 
Er DF indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne?

Under DF 2020
•  Ikke muligt at deltage uden udstyr 

Et gennemgående princip i PROSA er, at alle medlemmer 
som udgangspunkt bør have adgang til alle møder, blandt 
andet derfor tilbydes der børnepasning under DF. DF 
2020’s krav til udstyr (hardware og software) var ikke kendt 
på forhånd, og der var ikke givet et alternativ, hvis man ikke 
havde adgang til dette.

•  Mødeform ikke afprøvet, og egen test reelt ikke mulig 
Det var ikke muligt for de delegerede at teste, om deres 
udstyr opfyldte kravene til at deltage i DF 2020. En general-
prøve dagen før blev aflyst, og på selve dagen var der nogle, 
der først efter start konstaterede, at deres udstyr ikke gav 
dem fuld adgang.

•  Nogle kom ikke på talerliste 
Der var under og efter DF 2020 adskillige udsagn om, at 
styringen af talerlisten ikke fungerede, og at nogle, der 
ønskede taletid, ikke fik det.

•  Taletid til procedure-spørgsmål blev ikke altid givet 
Jeg var selv ude for, at taletid til en indvending imod 
dirigenternes ledelse af DF 2020 ikke blev imødekommet, 
så jeg ikke kunne gøre resten af DF opmærksom på min 
bekymring.

•  Intet stemmeudvalg 
Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg under DF 2020, så 
der var ingen kontrol af afstemningerne eller de oplyste 
resultater.
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•  Forlænget ud over fastsat sluttidspunkt 
DF 2020 overholdt ikke tidsplanen og fortsatte lang tid 
efter det vedtagne sluttidspunkt. Dette blev gjort af 
dirigenterne uden afstemning, og en anmodning om en 
afstemning blev afvist af dirigenterne.

Spørgsmål: 
Er DF afviklet efter vedtægter og forretningsorden?

Efter DF 2020
•  Ingen dato for resten af punkterne 

De punkter, der ikke blev gennemført under DF 2020, er 
udsat på ubestemt tid, og der er ikke opsat en procedure 
for, hvornår/om de skal gennemføres.

Spørgsmål: 
Er udsættelsen af de udestående punkter på ubestemt tid  
i overensstemmelse med vedtægterne?”.

Vedtægtsudvalgets behandling af henvendelsen
Vedtægtsudvalget har ikke været i stand til at behandle denne 
henvendelse.
Udvalget bestod af fire medlemmer, hvoraf to var medlemmer 
af ØST-bestyrelsen. De øvrige to medlemmer betragtede dem 
derfor som inhabile i behandlingen af denne henvendelse fra 
ØST-bestyrelsen. Dette anerkendte disse to medlemmer ikke. 
Det ville derfor være umuligt at foretage nogen form for af-
stemning om henvendelsen.
Vedtægtsudvalget forsøgte alligevel at behandle henvendel-
sen for at se, om der kunne opnås konsensus i udvalget. Dette 
lykkedes ikke, og vi var heller ikke i stand til at formulere en 
fælles udtalelse, der beskrev vores uenigheder.
Vedtægtsudvalget måtte derfor den 5. marts 2021 i to sepa-
rate mails meddele ØST-bestyrelsen, at vi ikke var i stand til at 
behandle deres henvendelse:

”I har den 12. januar 2021 rettet en henvendelse til vedtægts-
udvalget, som vedlægges som bilag.
Vedtægtsudvalget er desværre ikke i stand til at træffe en af-
gørelse om de stillede spørgsmål på grund af uenighed.
Som baggrundsmateriale til jeres orientering fremsendes i en 
separat mail to partsindlæg fra udvalgets diskussion”.

”I har den 12. januar 2021 rettet en henvendelse til vedtægts-
udvalget.
I forlængelse af tidligere mail fremsendes hermed som bag-
grundsmateriale til jeres orientering to partsindlæg fra udval-
gets diskussion.
Det ene papir blev udarbejdet den 7. februar 2021 af den ene 
halvdel af udvalget i et forsøg på at beskrive uenighederne i 
et fælles dokument.
Det andet papir blev udarbejdet den 2. marts 2021 af den an-
den halvdel af udvalget, der mente, at et separat dokument 
var mest hensigtsmæssigt”.
De to dokumenter var hver på cirka 15 sider.

Referater af udvalgets møder
Der foreligger ingen godkendte referater af vedtægtsudval-
gets møder, da der ikke kunne opnås enighed om godkendelse 
heraf. Dog blev den hidtidige forretningsorden bekræftet, og 
Michael Erichsen konstitueret som kontaktperson og sekretær.

Kommissorium og forretningsorden
Findes på PROSAs hjemmeside under Vedtægtsudvalget.

Vedtægtsudvalgets mailboks
Mailboksen findes angivet på PROSAs hjemmeside. 
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PROSA fastlægger her sine overordnede indsatser for perio-
den 2023-2024. Sideløbende ar bejder aktivister, medlemmer, 
udvalg og lokalafdelinger med forskellige aktuelle projek ter 
og opgaver, ligesom den administrative del af organisationen 
også udfører en lang række op gaver, som ikke er beskrevet 
her. Arbejdsplanen her skal ses som et udtryk for den fælles 
indsats og prioriteringer over de næste to år – politisk og or-
ganisatorisk.

Indledning
Som fagforening er PROSAs primære opgave at sikre vores 
medlemmer ordentlige forhold på arbejdsmarkedet. PROSA 
skal være den foretrukne fagforening for it-professionelle, den 
oplagte sparringspartner for it-foreninger, politikere samt ud-
dannelsesinstitutioner, så PROSA kan varetage medlemmer-
nes interesser bedst muligt. 
PROSA har igennem en årrække vokset år for år, en vækst, der 
de seneste år er fladet ud. PROSA får fortsat nye medlemmer, 
men mister tilsvarende medlemmer hvert år. It-arbejdsmar-
kedet er vokset med 25 procent de sidste syv år, men PROSA 
har i samme periode kun fået 7 procent flere medlemmer. Der-
med er vores andel af it-arbejdsmarkedet dalende og medfører 
fald i PROSAs indflydelse og legitimitet som repræsentant for 
it-arbejdsmarkedet. 
Derfor skal vi lære mere om, hvorfor vores medlemmer vælger 
PROSA til og fra. Vi skal undersøge, hvorfor mange vælger at 
være uden fagforening. Vi skal have fagligt aktive på arbejds-
pladser og studiesteder, og vi må finde nye måder for faglig 
aktivitet, der appellerer til nutidens it-professionelle.
Vi skal vise it-professionelle i Danmark, at PROSA er relevant som 
sparringspartner i deres karriere, arbejdsliv og studieliv. Blandt 
andet ved at være en aktiv aktør for at sikre et godt arbejdsliv for 
dem på et arbejdsmarked, hvor alt for mange rammes af stress 
og arbejder i dårlige arbejdsmiljøer. Vi skal understøtte, at der 
bliver en bedre kønsbalance i it-faget, og i den forbindelse også 
se på, om den fortælling, der er om vores fag, er en hindring 
for dette. Vi skal bruge medlemmernes faglige viden og kom-
petencer til at udøve en stærk påvirkning af it-politikken, så vi 
kan være med til at sikre, at digitaliseringen af samfundet sker 
med omtanke og respekt for de grundlæggende rettigheder.

HB’s forslag til arbejdsplan  
for PROSA 2023-2024

Vi skal som en del af den danske fagbevægelse arbejde for, at 
den danske model udvikles og fortsætter med at være nær-
værende og vedkommende og dermed noget, som også nu-
tidens it-professionelle fortsat vil være en del af.

1. Medlemsfremgang og medlemsudvikling: 
20.000 medlemmer i 2023
PROSA organiserer en tiendedel af det danske it-arbejdsmar-
ked, og den andel er nedadgående. Med en andel på 10 pro-
cent er PROSAs legitimitet som repræsentant for it-professi-
onelle allerede udfordret. PROSA sætter derfor et strategisk 
mål om mindst 20.000 medlemmer i 2030. Det er et ambitiøs, 
men realistisk mål. 
For at nå det mål skal vi fastholde eksisterende medlemmer, 
men vi skal også kigge på nye indsatser på blandt andet føl-
gende områder: 

• Studiestederne
• Arbejdspladser
• Onlinekommunikation
• Medlemstilbud. 

2. Digitalisering med omtanke
Der sker en stadig stigende grad af digitalisering af alle aspek-
ter af samfundet. Det er vigtigt, at vi bruger digitaliseringen 
på en ansvarlig måde og tager udgangspunkt i de stærke 
demokratiske værdier, som vores samfund bygger på. Digi-
talisering skal ske med omtanke og med respekt for, at ikke 
alle ønsker eller kan indgå i et samfund, hvor meget kontakt 
og kommunikation foregår gennem digitale løsninger. Vi skal 
arbejde for, at alle, uanset digitale kompetencer, har lige ad-
gang til velfærdssamfundet, og at digitaliseringen bruges til 
at udbygge og forstærke både vores demokratiske samfund 
og vores grundlæggende rettigheder. Vi skal derfor arbejde 
med følgende emner:

• Digital marginalisering
• Problemerne med et kontantløst samfund
• Presset på de grundlæggende rettigheder
• Konsekvenser af beslutningsstøttesystemer og AI
•  Kvaliteten i de offentlige it-løsninger og den digitale  

infrastruktur.
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Digitalisering indeholder et dilemma. Den skaber processer, 
der er hurtigere og mere effektive, og frigør dermed ressourcer 
til andet. Men den skaber også marginalisering og udfordrer 
grundlæggende rettigheder som for eksempel privatlivets 
fred.

3. Det organiserende arbejde
PROSA er en fagforening, der arbejder for at varetage med-
lemmernes interesser både i arbejdslivet, på studiet og ved 
ledighed. Vores medlemmer har en berettiget forventning 
om, at foreningen prioriterer denne interessevaretagelse højt 
og yder en førsteklasses service. For at kunne gøre det skal 
vi organisere medlemmerne både på arbejdspladserne og 
studiestederne, for sammen står vi stærkere, når vi skal opnå 
indflydelse. 
PROSA vil derfor arbejde for, at medlemmerne kan mødes 
på deres arbejdspladser og studiesteder. Dette gøres blandt 
andet ved at udvide tilbuddene til studieforeninger og per-
sonaleklubber, hvor medlemmerne har mulighed for selv at 
skabe aktiviteter med støtte fra PROSA. 
Derfor skal vi arbejde med: 

• Klubber og tillidsvalgte
• Netværk
• Værktøjer, der understøtter virtuelle klubber
• Aftaler og overenskomster.

4. Arbejdslivet for it-professionelle
PROSA skal være en uomgængelig aktør, når it-arbejdsmar-
kedet skal diskuteres, og løsninger på udfordringerne på it-ar-
bejdsmarkedet skal identificeres og formuleres. Vi skal bruge 
vores viden aktivt til rådgivning af medlemmer, po litisk inte-
ressevaretagelse og strategisk debat om it-arbejdsmarkedets 
fremtid. Indsatsen handler om både det konkrete for det en-
kelte medlem og også om rammevilkårene for arbejdet i bran-
chen. Her er der tale om emner som workbalance og stress, 
atypiske ansættelser/platformsøkonomi, social dumping og 
udenlandsk arbejdskraft, udbudsregler, kompetenceudvikling/
efteruddannelse og indsatsen for at få flere kvinder i it-faget.
PROSA vil arbejde for, at
• udenlandsk arbejdskraft altid ansættes på sædvanlige løn- 

og ansættelsesvilkår for at undgå social dumping. 
• der skal være et lovkrav om, at alle offentlige ordregivere skal 

have pligt til at anvende arbejdsklausuler i alle offentlige ud-
bud for at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold. Samtidig 
skal der også være et krav om systematisk kontrol, så vi er 
sikre på, at de aftalte vilkår også holder i virkeligheden.

• den fremtidige lovgivning om atypiske ansættelser, såsom 
freelancere og selvstændige konsulenter, udarbejdes på en 
sådan måde, at den både kan understøtte de selvstændige, 

der har dårlige vilkår, og rumme dem, der har gode vilkår. 
• medlemmerne ikke bliver syge af at gå på arbejde, men 

tværtimod kan udvikle sig såvel fagligt som personligt.
• påvirke fortællingen om it-faget, og dermed åbne op for, at 

flere unge kvinder kan se sig selv både på it-studierne og 
-arbejdspladserne. 

• understøtte udviklingen af inkluderende studiemiljøer på 
it-studierne.

• påvirke den tidlige indsats for at fremme interessen for it 
blandt børn og unge, med et særligt fokus på pigerne, for 
at udvide og sikre en fortsat tilgang af it-professionelle.  

5. PROSA eksternt og internt
PROSA er en fagforening, der er medlem af FH og som sådan 
en del af den danske model. Vi skal samarbejde med andre 
faglige organisationer, hvor det kan forbedre og forstærke 
vores indsats for at forbedre vilkårene for medlemmerne. Vi 
skal overveje, om den måde, vi er opbygget på, er den mest 
hensigtsmæssige til at opnå de ønskede mål. Vi skal også have 
fokus på det interne samarbejde og strukturen i organisatio-
nen, så vi sikrer, at vi bruger vores ressourcer på den bedste 
måde til gavn for alle medlemmerne.

• Fælles overenskomster
• Strategisk samarbejde
• Dobbeltmedlemskabsaftaler
• PROSAs struktur.

Fotograf: Lars Bertelsen
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På delegeretforsamlingen vil PROSA gerne høre, hvad du 
har at sige, og du får samtidig muligheden for at påvirke 
foreningen og dens virke! Eller du kan komme og lære, 
hvordan det foregår i PROSAs politiske centrum.

Forberedende møde  
for PROSA/VEST  
til delegeretforsamling
Vi inviterer til delegeret forberedende møde kl. 10-11  
den 19. november, det bliver på hotellet, hvor DF 2022  
bliver holdt. Det er derfor vigtigt at melde sig til i god tid. 

På mødet vil du blive præsenteret for følgende:
-  En gennemgang af de forslag, der skal behandles på 

delegeretforsamlingen.
-  Vi gennemgår sammen, hvordan de to dage forløber.
-  Hvis det er din første delegeretforsamling, tager vi alle 

de praktiske spørgsmål. 
Hvis du har spørgsmål om delegeretforsamlingen eller 
det forberedende møde, er du også velkommen til at 
skrive.

hja@prosa.dk   
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Kandidat:

Niels  
Bertelsen
Genopstiller som formand

PROSA som den bedste fagforening  
for it-professionelle
Som fagforening er en af hovedopgaverne for PROSA at 
være med til at sikre vores medlemmer ordentlige forhold 
på arbejdsmarkedet, i deres studieliv og ved ledighed. Men 
vi skal også være med til at påvirke udviklingen inden for 
faget og rejse relevante debatter i forbindelse med brugen 
af teknologien i et samfundsmæssigt perspektiv.
PROSA skal være den foretrukne fagforening for it-profes-
sionelle, den oplagte sparringspartner for arbejdsgivere, 
samarbejdspartnere, politikere, uddannelsesinstitutioner 
med mere, så vi kan udbygge og udvikle indsatsen for at 
varetage medlemmernes interesser bedst muligt.
Som formand for PROSA får man masser af muligheder 
for at sætte gang i eller understøtte initiativer, som er til 
gavn for medlemmerne. Oftest sker det i et samarbejde 
med dygtige og aktive medarbejdere, og det er gennem 
årene lykkedes at udvikle PROSA til en organisation, som 
både kan varetage medlemmernes interesser, og som kan 
komme med indspark til brugen af digitale løsninger og de 
risici, brugen kan medføre.
Det er et arbejde, jeg fortsat gerne vil være en del af, og jeg 
stiller derfor op som formand for PROSA igen.
PROSAs særlige styrke er medlemmernes aktive medvir-
ken i det arbejde, der foregår i PROSA. Der skal derfor være 
plads til, at medlemmerne kan deltage i arbejdet, og der 
skal være et miljø, der fremmer, at medlemmerne har lyst 

til at deltage. For at fremstå som det naturlige talerør for 
it-faget er det vigtigt, at vi faktisk organiserer mange i faget 
og fremstår som det rigtige valg for it-professionelle.
Gennem årene med coronakrisen har vi set, at der er et 
behov for stærke fællesskaber, så vi sammen kan skabe 
fælles løsninger. For at kunne sikre, at også it-folks inte-
resser bliver varetaget, skal vi derfor have en stærk base af 
medlemmer, hvor vi sammen kan sikre de bedste vilkår for 
medlemmerne og faget.
Gennem de 55 år, PROSA har eksisteret, har vi, ved at bruge 
medlemmernes faglighed og aktivisme, haft succes med 
at udvikle PROSA til en markant spiller på den it-faglige 
bane. Vi har mange gange blandet os i samfundsdebatten 
og blandt andet brugt det til at sætte spørgsmålstegn ved 
den udbredte tro på, at digitale løsninger er svaret på alting.
Den indsats skal videreføres i de kommende år, og vi skal 
fortsat fremstå som et stærkt talerør og samlingspunkt 
for faget og branchen. Gerne gennem samarbejde med 
andre fagforbund og interessenter, men især ved at træk-
ke på medlemmernes og medarbejdernes ekspertiser og 
indsats, så vi reelt kan fremstå som dem, der ved noget 
om faget.
PROSA er gennem årene blevet en stærkere og mere vel-
konsolideret fagforening. Vi er vokset på mange måder, og 
der kommer hele tiden nye til i vores fællesskab. Det er en 
udvikling, jeg er stolt af at være en del af, og som jeg fortsat 
gerne vil være en del af i de kommende år som formand.

Fotograf: Lizette Kabré
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Kandidat:

Curt  
Kjærsgaard 
Raavig
Opstiller som organisatorisk  
næstformand

Som forbundssekretær i PROSA har jeg siddet i udvalgene 
for overenskomster, individuel medlemsservice og arbejds-
miljø. Før det var jeg formand for PROSA/SAS, som jeg re-
præsenterede i HB. Jeg forhandlede overenskomster og var 
TR i DXC. Med den brede politiske erfaring i PROSA stiller 
jeg op som organisatorisk næstformand.

Vision for rollen som organisatorisk  
næstformand
Min vision for samarbejdet mellem den politiske og admi-
nistrative organisation: Gennem god kommunikation og 
gensidig respekt udvikles PROSA bedst til medlemmernes 
fordel. Som organisatorisk næstformand vil jeg derfor fort-
sætte det gode arbejde, der allerede er lagt. 

Tre mærkesager
PROSA har mange stærke mærkesager. 
Tre mærkesager, jeg vil fremhæve:
1. Store arbejdsmænger og tidspres er udbredt i it-bran-

chen, og det er en tragedie, hver gang vi ser en person 
forlade arbejdsmarkedet udbrændt og syg. PROSA har 
været med til at udarbejde AT-vejledninger, der tydeligt 
fortæller, at arbejdsgiverne har pligt til at forebygge disse 
problemer. Nu skal arbejdsgiverne tage ansvar.

2. PROSA kæmper imod social dumping. Det skal ske gen-
nem overenskomster, men også gennem aftaler, oplys-
ning og kontrol. Her har fagbevægelsen en fælles sag, vi 

skal stå sammen om. Det betyder også, at PROSA skal 
kræve, at vi får indflydelse, når vi er med til at kæmpe 
for overenskomster.

3. Vi skal blive ved med at styrke PROSAs indflydelse både 
arbejdsmarkedspolitisk og it-politisk. Ved at få flere med-
lemmer styrker vi it-professionelles indflydelse. PROSA 
vækster, ja, men i en it-branche, som vækster hurtigere 
end os. Vi beholder vores eksisterende medlemmer og 
får nye til, når vi er relevante for den enkelte og er med 
til at styrke it-branchen, it-uddannelserne, arbejdsmar-
kedet og samfundet for os alle.

Det vil være mig en stor glæde og ære at kunne fortsætte 
mit engagement i PROSA med ovenstående som bag-
grundstæppe og som organisatorisk næstformand.

Lidt om mig
Inden jeg blev forbundssekretær, havde jeg arbejdet 34 
år i it-branchen. Jeg er uddannet edb-assistent med over-
bygning på ITU. Jeg har arbejdet som programmør, it-un-
derviser, systemadministrator og har haft snart sagt alle 
it-arkitektroller. Som chefarkitekt har jeg arbejdet med 
enterprisearkitektur, forhandlet kontrakter og styret nogle 
ganske store it-projekter.
 
Jeg er 50 år, gift og bor i Greve. Har to voksne børn, et svensk 
træhus, en kat og stadig en C4.
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Kandidat:

Amanda  
Christiansen
Genopstiller som  
forbundssekretær

Fastholdelse og de unge i fokus
Jeg genopstiller som forbundssekretær i det vestlige, da jeg 
efter to år bare har fået mere blod på tanden. Jeg har været 
en del af PROSA i fire et halvt år med fokus på fastholdel-
se og vores unge medlemmer. Det arbejde ønsker jeg at 
fortsætte, da vi stadig har lang vej at gå for at synliggøre 
PROSAs værdi for de nye generationer af it-professionelle. 

Det er vigtigt, at vi så tidligt som muligt viser vores nye 
medlemmer, hvordan PROSA kan berige deres liv – hvad 
end det er socialt, it-fagligt eller beskyttelse af deres ret-
tigheder. Derfor har jeg lavet en masse tiltag med vores 
unge aktive, som jeg ønsker at fortsætte og bygge videre 
på i næste periode. Blandt andet har jeg: 

- Understøttet de unge aktive i deres protest mod FH’s 
reaktion på forslaget om nedskæringer af dimittendsat-
sen. Det affødte både en demonstration, en protestsang, 
en brevstorm mod FH, en mailstorm mod politikere på 
Christiansborg og uddeling af flyers. 

- Afholdt ”politikskole” for alle interesserede unge. Her fik 
de en introduktion til PROSAs opbygning, og hvordan 
de kan få politisk indflydelse både internt i PROSA og 
eksternt. 

- Lavet forskellige aktiviteter med de unge mennesker. 
Blandt andet udflugter og arbejdsdage, hvor de unge 
har været sociale og arbejdet med deres politiske bud-
skaber.

Hvis I genvælger mig, vil jeg fortsætte mit fokus på fast-
holdelse af unge/nye medlemmer gennem værdiskaben-
de netværk og arrangementer. Jeg vil også fortsætte mit 
arbejde med at gøre vores kommunikation endnu bedre. 
Jeg har således været med til at gentænke vores kommu-
nikation med vores medlemmer gennem blandt andet 
indførelsen af mailflows og ved telefonisk kontakt. Jeg har 
desuden bidraget til at omstrukturere vores hjemmeside 
og forbedre og opdatere indholdet. Et arbejde, der er godt 
begyndt, men langtfra færdigt endnu. 

Om mig
Jeg er 32 år og blev færdig med min uddannelse i som-
meren 2019, hvor jeg skrev speciale om de etiske problem-
stillinger og mulige løsninger ved overvågningsteknologi 
i forsikringsbranchen. Jeg bor i Odense i et lille rækkehus 
med min kat, Simon. 

Fotograf: Philip Davall
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Kandidat:

Henrik  
Jacobsen
Genopstiller som  
forbundssekretær

Som forbundssekretær vil jeg arbejde for:
organisering, hvervning og fastholdelse. 

Jeg har været forbundssekretær i PROSA i seks år. Jeg ken-
der organisationen, medarbejderne, opgaverne og målene, 
og jeg ved, hvor vi kan gøre det endnu bedre.
Jeg har arbejdet meget sammen med PROSA/VEST for at 
fastholde den medlemsvækst, vi har haft de sidste mange 
år, trods en periode med begrænsede muligheder for at 
møde vores medlemmer fysisk, så blev der sadlet om og 
lavet nogle rigtig gode arrangementer virtuelt. 
PROSA/VEST og jeg fik pioneret med webinarer, med mere 
sociale vinkler, grundet de mange medlemmer, der var sent 
hjem for at arbejde.

Til generalforsamlingerne i denne periode har vi set nye 
ansigter, på trods af at antallet af deltagere er cirka det sam-
me, og det betragtes stadig som en succes, at der er nye 
deltagere og nye medlemmer af bestyrelsen, hvor nogle 
har ladet sig genvælge. 

PROSA vækster, men it-markedet vækster mere. Derfor vil 
jeg styrke indsatsen inden for rekruttering og fastholdelse.
I den sammenhæng har arbejdet i FH været med til at ska-

be idéen til en Business Intelligence-løsning, et projekt, 
der giver et øjeblikkeligt billede af, hvordan det går med 
medlemsudviklingen. Det bliver et vigtigt værktøj for de 
kommende års medlemsvækst baseret på en mere dat-
adrevet tilgang, end vi tidligere har brugt.  

Overenskomstarbejdet har fyldt meget i denne periode, 
og jeg vil rigtig gerne lave mere kollektivt arbejde for vores 
medlemmer og ser det som en stor succes at have frem-
bragt idéen til FH om at lave ét stort overenskomst-register, 
hvor alle FH-organisationer kan synliggøre virksomheder 
med OK-arbejdsforhold. 

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg rigtig gerne arbejde videre med 
det kollektive område, understøtte mulighederne for en 
bedre fastholdelse og vækst af PROSA samt udbygge det 
vestlige område yderligere. 

Om mig selv
To sønner sammen med Vibe.
Uddannet datamatiker.
Syv år i faget, før jeg blev ansat i PROSA.
17 års medlemskab af PROSA.
Opstiller til fjerde periode som forbundssekretær.

Fotograf: Maibritt Kerner
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Kandidat:

Mirza 
Cirkinagic
Opstiller som forbundssekretær

Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op?
Mit navn er Mirza Cirkinagic, jeg er 39 år, og jeg opstiller for før-
ste gang som forbundssekretær. Jeg har været PROSA-med-
lem siden 2019, hvor jeg også blev stemt ind som ordinært be-
styrelsesmedlem i PROSA/ØST. Der har jeg siddet siden, og jeg 
er også aktiv i PROSA/UNG. Jeg er også ØSTs suppleant til HB. 
Jeg stiller op, da jeg ønsker at fordybe mig i PROSAs arbejde i 
en væsentlig højere grad, end jeg har haft mulighed for som 
”menigt” bestyrelsesmedlem, især når man ”kun” mødes en 
gang om måneden. Jeg ønsker at kunne bidrage væsentligt 
mere til det vigtige arbejde, som PROSA står for i samfundet. 
Jeg føler yderligere, at der er ved at ske et generationsskifte i 
PROSA, hvor der kommer yngre kræfter til, og det vil jeg meget 
gerne være en del af.

Jeg er project manager for et rejsebureau, hvor jeg både har 
siddet med salg, produktansvar, user support og systemudvik-
ling. Her har jeg også ageret tillidsrepræsentant. Jeg er autodi-
dakt inden for it og har rodet med både hardware og software, 
siden jeg kunne gå.

Hvad betyder PROSA for mig?
PROSA for mig betyder kvalitet, fællesskab, demokrati. Alle de 
værdier, jeg vægter højest, finder jeg i PROSA. Vi er en fagfor-
ening, der er til for medlemmerne. Jeg er også ekstremt stolt af 
at være medlem af en fagforening, der går forrest og har stær-
ke holdninger til alt fra social dumping til det it-sikkerhedspoli-
tiske område. Fra privacy by design til overenskomstarbejdet. 
Det er præcis sådan en fagforening, jeg gerne vil yde mere for.

Politiske mærkesager:
Som forbundssekretær for PROSA vil mit primære fokus være 
at arbejde loyalt for de handlingsplaner, der bliver besluttet i 
fællesskab. Samtidig er der nogle områder, som jeg personligt 
brænder ekstra for, og som jeg vil elske at have mulighed for 
at arbejde med: 
• En mere personlig medlemsservice, hvor vores medlemmer 

er mere i fokus. Jeg ønsker en mere regulær kontakt med 
medlemmerne, så man altid har fingeren på pulsen om, 
hvad medlemmerne har brug for. 

• En mere aktiv medlemsrekruttering, især af de unge og 
dimittender.

• Kollektiv organisering og overenskomster på flere arbejds-
pladser, blandt andet inden for spilområdet, da jeg selv er 
hardcore gamer og vil have ordentlige forhold i branchen.

• Sikring af flere nye ildsjæle i PROSAs bestyrelser og udvalg, 
hvor vi samtidig får overleveret PROSAs erfaringer til en 
yngre generation.

• Opdatering og fornyelse af PROSA, så vi bliver mere digita-
le, hvor det digitale spiller sammen med PROSAs idéer og 
holdninger til samfund og demokrati.

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg meget gerne deltage i både over-
enskomst- og ITS-udvalget (IT & Samfund).
Som helt ny inden for PROSAs struktur ved jeg godt, at jeg 
har meget at mestre i forhold til de mere erfarne, men jeg har 
lange ben og løber hurtigere end nogen anden. 

Personligt:
Jeg er gift og har to dejlige børn (dreng og pige).
Massiv gamer med tusindvis af timer i adskillige spil. 
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Kandidat:

Morten  
Rønne
Genopstiller som  
forbundssekretær

Jeg genopstiller som forbundssekretær til en femte perio-
de. Jeg håber, at jeg fortsat kan arbejde med det offentlige 
område og uddannelses-, ledigheds- og kompetenceom-
rådet i den kommende periode.

Jeg har i perioden haft mine udfordringer i den private 
sfære, og derfor havde jeg egentlig meddelt, at jeg ikke 
genopstillede. Da der ikke rigtig kom nogen kandidater i 
forhold til det offentlige område, og der er kommet bedre 
styr på det private, har jeg besluttet mig for at genopstille 
til en periode mere.

Bliver jeg valgt, vil mit fokus fortsat være på at styrke vores 
position på det statslige område og relevante it- uddan-
nelser, som dækker arbejdsmarkedets behov. Der skal ar-
bejdes for efteruddannelsesmulighederne i det offentlige 
system, så vores medlemmer altid kan have relevant of-
fentlig anerkendt uddannelse, sideløbende med de private 
(certificeringer) uddannelsesmuligheder.

Der snakkes om, at der skal indføres rotationsordning, fordi 
man mener, at man ikke kan stille op mod garvede kræfter 
som yngre aktiv og have en chance. For mig er det vigtigere, 

at PROSA til enhver tid har personer med engagement, 
men også de rette kompetencer i forhold til de områder, vi 
skal dække som fagforening.

Så jeg håber da, at der i den kommende periode kommer 
nogle unge til, som interesserer sig for, hvordan overens-
komsterne og uddannelserne kan udvikle sig til medlem-
mernes bedste. Således at der til DF 2024 kan vælges nogle 
yngre kræfter til området.

Men ligesom på arbejdsmarkedet så kræver en (politisk) 
karriere i PROSA, at man også er aktiv som frivillig og viser, 
hvem man er, og hvad man kan på det politiske område. 
Ellers er det svært at blive valgt.

Fakta
Jeg er 54 år gammel og medlem af PROSA i 34 år. Har 
siddet i næsten alle udvalg gennem tiden og været aktiv 
på mange forskellige planer gennem årene. Er uddannet 
som edb-assistent. Har arbejdet på Det Kongelige Biblio-
tek, Statsbiblioteket, Fujitsu Services, Danmarks Tekniske 
Universitet og PROSA.

Fotograf: Maibritt Kerner
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Kandidat:

Jan  
Irgens 
Opstiller som politisk næstformand

Jeg opstiller til posten som politisk næstformand i PROSA 
(en post, jeg også havde i årene 2008-2020). Jeg vil udføre 
hvervet tillidsfuldt og tålmodigt, hvor vi sammen og i fæl-
lesskab bygger bro mellem synspunkter og arbejder for 
skabe bred opbakning til vores arbejde. Jeg er demokrat 
helt ind til benet og tror på, at gennemsigtighed skaber det 
bedste og mest demokratiske fundament for beslutninger.
Og så brænder jeg for it-faget og for at skabe et stærkt 
fagligt fællesskab for alle it-professionelle.

I denne periode har jeg siddet i PROSAs hovedbestyrelse 
samt i tre udvalg:
• Arbejdsmiljø
• Arbejdsmarkedspolitisk udvalg
• Uddannelse, ledighed og kompetence.

Til daglig arbejder jeg som systemspecialist i Københavns 
Kommune. 

Det vil jeg
• Fastholdelse af medlemmer: Jeg vil arbejde for, at vi 

fastholder vores medlemmer, ved at være en attraktiv 
fagforening, hvor vejen er kort til indflydelse, og hvor 
vores tilbud matcher it-professionelles faglige behov.

• Styrke indsatsen for at få endnu flere unge it-folk til at 
interessere sig for PROSA, blive engageret i vores ak-
tiviteter og det politiske arbejde. Vi skal give de unges 
engagement plads og mulighed. De er fundamentet for 
PROSAs fremtid.

Tillidshvervet som politisk næstformand  
i PROSA har to funktioner:
1. Som medlem af forretningsudvalget er jeg bindeled mellem 

den daglige øverste ledelse og hovedbestyrelsen. Jeg vil sikre, 
at der følges op på den arbejdsplan, der bliver besluttet på DF, 
og at HB’s prioriteringer og beslutninger føres ud i livet. 

2. Jeg vil være fuldtidspolitikernes kritiske sparringspartner ved 
at give ”fritids-politiker-perspektivet”.

 Som medlem af HB vil jeg være med til at sikre nuancerede og 
grundige beslutningsprocesser, så vi står sammen på fælles 
grund. 

Om mig selv
I 1995 blev jeg medlem af PROSA, og kort tid efter aktiv i PROSA 
STUDs bestyrelse. Efterfølgende var jeg i en del år medlem af 
PROSA ØSTs bestyrelse.
Herudover har jeg i mange år siddet i PROSAs udvalg for ud-
dannelse, ledighed og kompetence, og denne periode har jeg 
også siddet i arbejdsmarkedsudvalget som repræsentant for 
hovedbestyrelsen.
Mit sociale engagement har også medført, at jeg sidder i sel-
skabsbestyrelsen i mit lokale boligselskab og i bestyrelsen i min 
boligafdeling samt den lokale tennisklubs bestyrelse.
Jeg er 56 år og gift med Caridad, som er fra Madrid, Spanien. Til 
hverdag arbejder jeg som systemspecialist i afdelingen for digi-
talisering i Københavns Kommunes Socialforvaltning. I 2019 blev 
jeg færdig med en humanistisk teknologisk bacheloruddannelse 
på Roskilde Universitet. Oprindeligt er jeg bankuddannet, men 
i 1995 skiftede jeg til it, hovedsageligt inden for finanssektoren. 

Fotograf: Aasmul
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Regnskab 2020 BUDGET 2020 (1.000 KR.) REGNSKAB 31.12.2020 (1.000 KR.)
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INDTÆGTER
Kontingenter 43.047 43.231 100,43
Renter og gebyrer 625 1.080 172,88

Note 1 Andre indtægter 1.990 2.010 100,98
Indtægter I ALT 45.662 46.321 101,44

UDGIFTER - FORMÅL
A Tilskud lokalafd. 235 3.100 3.335 20.975 0 21 8,91
B Løn & arb.forhold 80 878 958 101 0 101 126,45
C Arbejdsmiljø 59 567 626 26 0 26 43,65
D Faglig uddannelse 249 100 350 112 0 112 45,12
E IMS-området 660 4.485 5.144 640 0 640 97,04
E Juridisk fond 0 0 0 0 0 0
F Hvervning & fastholdelse 2.245 1.197 3.442 2.103 0 2.103 93,67
G Info og profilering 2.071 2.689 4.760 2.074 0 2.074 100,13
H It-samfund 332 664 996 286 0 286 86,14
I ULK og uddannelse 159 1.337 1.496 100 0 100 62,91
J Aktiviteter 490 700 1.190 455 0 455 92,86
L A-kasse 0 66 66 0 0 0
M Organisation 2.200 599 2.799 2.015 0 2.015 91,58
O Overenskomst 15 0 15 25 0 25 168,28
P Struktur & vedtægter 0 71 71 0 0 0
Q It-projekter 50 44 94 27 0 27 53,13
R Administration 8.167 4.581 12.748 8.275 0 8,275 101,32
S Budget & økonomi 212 1.669 1.881 160 0 160 75,47
T Politisk ledelse 521 1.374 1.894 428 0 428 82,31
U Andet 197 365 562 20 0 20 10,15
V Ikke fordelte lønomkostninger 3.598 28.454

UDGIFTER/LØN – I ALT 17.942 28.083 46.025 16.868 28.454 45.322 101,32
ORDINÆRT RESULTAT -363 999

Note 2 Ekstraordinære poster 566 475
Periodens resultat -929 523

Afrundingsfejl kan forekomme.

 Note 1

ANDRE INDTÆGTER BUDGET 
(1.000 KR.)

REGNSKAB
(1.000 KR.)

Adm. honorar MIA 1.400 1.438
Adm. honorar konfliktfond 90 90
Tilskud Offentlig 20
Tilskud VEST 200 200
Tilskud ØST 280 282

 Note 2

EKSTRAORDINÆRE POSTER BUDGET 
(1.000 KR.)

REGNSKAB
(1.000 KR.)

Underslæb 0 -6
Afskrivninger på VF37A 481 481
Moms 2020 85 0
Overført til konfliktfond
Hensat til projektpuljen
Hensat til it-projektkonto
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Regnskab 2021 BUDGET 2021 (1.000 KR.) REGNSKAB 31.12.2021 (1.000 KR.)

D
irek

te 
u

d
g

ifter

R
essou

r-
ceu

d
g

if-
ter

I alt

D
irek

te 
u

d
g

ifter

R
essou

r-
ceu

d
g

if-
ter

I alt

P
rocen

t 
af d

irek-
te u

d
g

.  
i alt i %

INDTÆGTER
Kontingenter 44.772 45.323 101,23
Renter og gebyrer 625 1.060 169,6

Note 1 Andre indtægter 1.940 1.989 102,51
Indtægter I ALT 47.337 48.371 102,18

UDGIFTER - FORMÅL
A Tilskud lokalafd. 235 3.844 4.079 2 3.844 3.846 0,85
B Løn & arb.forhold 130 693 823 117 693 809 89,78
C Arbejdsmiljø 59 587 646 42 587 629 71,58
D Faglig uddannelse 249 104 353 153 104 257 61,24
E IMS-området 735 4.540 5.275 656 4.540 5.197 89,37
E Juridisk fond 0 0 0 -413 0 -413
F Hvervning & fastholdelse 1.260 2.216 3.476 996 2.216 3.212 79,05
G Info og profilering 2.031 2.900 4.931 2.059 2.900 4.958 101,34
H It-samfund 332 683 1.015 2.059 2.900 965 84,89
I ULK og uddannelse 159 851 1.010 74 576 650 46,56
J Aktiviteter 565 614 1.179 561 614 1.175 99,29
L A-kasse 0 69 69 0 69 69
M Organisation 2.200 613 2.813 2.154 613 2.767 97,90
O Overenskomst 15 773 788 0 773 773 2,19
P Struktur & vedtægter 0 73 73 0 73 73
Q It-projekter 50 44 94 71 44 115 141,19
R Administration 9.022 4.995 14.016 8.337 4.995 13.331 92,41
S Budget & økonomi 217 1.593 1.810 272 1.593 1.865 125,18
T Politisk ledelse 450 1.332 1.782 306 1.332 1.638 68,02
U Andet 197 366 563 0 366 366 0
V Ikke fordelte lønomkostninger 3.881 3.791

UDGIFTER/LØN – I ALT 17.906 30.771 48.677 15.668 30.406 46.074 87,50
ORDINÆRT RESULTAT -1.340 2.297

Note 2 Ekstraordinære poster 100 470
Periodens resultat -1.440 1.827

Afrundingsfejl kan forekomme.

 Note 1

ANDRE INDTÆGTER BUDGET 
(1.000 KR.)

REGNSKAB
(1.000 KR.)

Adm. honorar MIA 1.350 1.417
Adm. honorar konfliktfond 90 90
Tilskud Offentlig 18
Tilskud VEST 200 200
Tilskud ØST 280 282

 Note 2

EKSTRAORDINÆRE POSTER BUDGET 
(1.000 KR.)

REGNSKAB
(1.000 KR.)

Underslæb 0 -6
Afskrivninger på VF37A 0 481
Moms 2020 0 -109
Arbejdsmiljøsagen 100 104
Hensat til projektpuljen
Hensat til it-projektkonto
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Balance 31. december 2020 og 31. december 2021
AKTIVER 31.12.2020 31.12.2021
OMSÆTNINGSAKTIVER
Kassebeholdning  
Bankbeholdning  11.450.854 9.243.028
Girobeholdning  
Diverse debitorer  104.971 952.678
Forudbetalte omkostninger rabatkort  212.157 442.061
Værdipapirer 7.744.885 8.409.179
Mellemregning konfliktfond

 19.512.867 19.046.946
ANLÆGSAKTIVER
Deposita  377.697 383.859
Inventar  163.506 103.576
It-anskaffelser  529.570 299.494
It-projekter  
PROSAs inv. i ejendomme. Mellemregn. med ejd. 23.179.887  23.179.887
Reg. 692.000 23.871.877 692.000 23.871.877
ANLÆGSAKTIVER I ALT  24.942.650 24.658.806
AKTIVER I ALT  44.455.517 43.705.752
PASSIVER
KASSEKREDIT
Mellemregning, lokalafdelinger  6.203.856 5.292.040
Diverse kreditorer (inkl. medlemskreditorer)  6.430.519 4.042.812
Diverse kreditorer, klubkontingent  -891.646 -3.689
Mellemregning med ejendomme  -1.294.722 -1.304.160
Mellemregning med konfliktfond 1.041.990 2.249.056
Skyldige feriepenge  21.690 12.532
Beregnede skyldige feriepenge    1.160.655 1.322.699
I ALT  12.672.342 11.611.290
HENSÆTTELSER
Hensættelse, tilgodehavende timer 44.860  44.860
Hensættelse til kasseansvar 26.182  26.182
Hensættelse, personalekurser ans.løn.till. 2.498  2.498
Hensættelse, faglige udd.fond 897.724  897.724
Hensættelse til projekter 3.216.503  2.223.559
Hensat garantifond 350.000  350.000
Hensat kompetenceregistrering
Hensat huslejetab Aarhus
Hensat konjunkturudligningsfond 5.000.000  5.000.000
Hensat opstart jubilæumsfond  
Hensat afdækning af investering 2.000.000  2.000.000
Hensat it-projekter 3.207.439 2.760.286
Hensat advokatfond 2.243.354  2.243.354
Hensat flytn. mv. AARH alt. lokaleudv. KBH el. OD 26.182  26.182
HENSÆTTELSER I ALT  17.090.836 15.557.645
EGENKAPITAL
Egenkapital PRIMO 14.168.514  14.692-339
ÅRETS RESULTAT   *Note 1 523.825 1.827.478
HENSÆTTELSER OG EGENKAPITAL I ALT  29.763.178 32.094.462
PASSIVER I ALT  44.455.517 43.705.752

FORDELING AF RESULTAT 2020 2021
Formue 523.825 327.478
Hensat til it-projekter 800.000
Hensat til projekter 700.000 Afrundingsfejl kan forekomme.

Note 1

DELEGERETFORSAMLING 2022 

19. OG 20.
NOVEMBER

PROSABLADET
DF 202224 Balance



Forslag til DF 2022
I dette tillæg er ikke alle forslag til DF 2022 medtaget.  
Øvrige forslag lægges løbende op og kan ses på prosa.dk/DF2022.

Emne: Valg – forslag: 20.01.

Valg af formand
Navn Afdeling

Niels Bertelsen ØST Genopstiller

Emne: Valg – forslag: 21.01.

Valg af organisatorisk næstformand
Navn Afdeling

Curt Raavig Kjærsgaard SAS Opstiller

Emne: Valg – forslag: 13.01.

Fastsættelse af antal og placering af forbundssekretærer

Forslag fra HB: Antallet af forbundssekretærer sættes til  
fire personer: 
To vest for Storebælt: En placeret i Odense og en placeret  
i Aarhus. Samt to øst for Storebælt placeret i København.

Emne: Valg – forslag: 22.01.

Valg af forbundssekretærer:

Navn Afdeling

Amanda Christiansen VEST Genopstiller

Henrik Jacobsen VEST Genopstiller
Morten Rønne Offentlig Genopstiller
Mirza Cirkinagic ØST Opstiller

Emne: Valg – forslag: 23.01:

Valg til politisk næstformand
Navn Afdeling

Jan Irgens Offentlig Opstiller

Emne: Valg – forslag: 24.01. 

Valg til hovedkasserer
Navn Afdeling

Morten Haastrup Geil ØST Genopstiller

Emne: Valg – forslag: 25.01

Antallet af HB-medlemmer 
fastlægges i vedtægternes § 12, stk. 1 og 2, således
Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af formand, organisatorisk 
næstformand og politisk næstformand, hovedkassereren, 

medlemmerne valgt i lokalafdelingerne, jf. stk. 2, samt 
et antal medlemmer valgt på delegeretforsamlingen, 
således at antallet af delegeretforsamlingsvalgte inkl. for-
mand, næstformænd og hovedkasserer svarer til antallet 
af lokalafdelinger.
Stk. 2. Antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer skal dog 
mindst være 15, og såfremt antallet efter stk. 1 er mindre 
end 15, øges antallet af delegeretforsamlingsvalgte, såle-
des at minimumstallet nås.
PROSA har for tiden seks lokalafdelinger. Der skal derfor 
vælges fem medlemmer ud over formand, organisatorisk 
næstformand, politisk næstformand og hovedkasserer.

Navn Afdeling

Tesniem El-Merie STUD Genopstiller
Steen Thomassen ØST Genopstiller
Sven Uhrenholdt Frenzel ØST Genopstiller

Emne: Valg – forslag: 26.01.

HB-suppleanter
P.t. ingen kandidater.

Emne: Valg – forslag: 27.01.

Redaktionsudvalg
Der vælges fire-fem medlemmer til redaktionsudvalget
Christian Arne Christensen   Genopstiller

Emne: Valg – forslag: 28.01.

Vedtægtsudvalg
Der skal vælges fem medlemmer til vedtægtsudvalget
Michael Erichsen   Genopstiller
Adam Britt   Genopstiller

Emne: Valg – forslag: 29.01.

Valgte revisorer
Der vælges to revisorer
P.t. ingen kandidater.

Emne: Valg – forslag: 30.01.

Suppleanter til revisorer
Der vælges to suppleanter til revisorerne
P.t. ingen kandidater.
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Delegeretforsamlingen starter lørdag den 19. november 
kl. 10.00, hvor der er indskrivning. Intro for nydelegerede er 
kl. 10.30-11.00 og formøder kl. 11.00-12.00. Selve delegeret-
forsamling starter kl. 12.00 i plenum. Vi slutter søndag den 20. 
november kl. 17.00.

Dette tillæg i Prosabladet nr. 10 er udsendt til medlemmer-
ne i uge 40, 2022. Alt materiale lægges løbende på prosa.dk/
DF2022 og i clouden.

01. VALG AF DIRIGENTER
 01.01   Forslag til dirigenter på DF 2022  

fra HB (hovedbestyrelsen).

02.  VALG AF SEKRETÆRER
 02.01  Forslag til sekretærer for DF 2022 fra HB.

03.  FASTLÆGGELSE AF FORRETNINGSORDEN, 
 DAGSORDEN OG TIDSPLAN
 03.01  Forslag til forretningsorden.
 03.02  Forslag til tidsplan.

04. VALG AF DF-UDVALG
 04.01  Valgudvalg.
 04.02  Økonomiudvalg.

05. BERETNING FRA HB HERUNDER VEDR. 
 KONFLIKTFONDEN OG ADVOKATFONDEN
 05.01 Beretning for 2021-2022 fra HB.

06.  BERETNING FRA UDVALG NEDSAT AF 
 DELEGERETFORSAMLINGEN
 06.01 Beretning fra redaktionsudvalget.
 06.02  Beretning fra vedtægtsudvalget.

Oversigt over forslag  
til PROSAs ordinære  
delegeretforsamling
Alle dokumenter vil kunne ses på clouden via et link,  
som de delegerede får tilsendt.

07.  FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE 
 AF REGNSKAB FOR 2020 OG 2021
 07.01  Regnskab for PROSA, og bemærkninger til års-

regnskaber for 2020 og 2021 fra hovedkassereren.
 07.02 Revisorers beretning 2020 og 2021.
 07.03 Statsautoriserede revisorers protokoller.

08. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF 
 PROSABLADETS REGNSKAB 2020 OG 2021
 08.01 Regnskab for Prosabladet fra HB.

09. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF 
 KONFLIKTFONDENS REGNSKAB FOR 2020 OG 2021
 09.01 Regnskab for konfliktfonden fra HB.

10. FREMLÆGGELSE AF ADVOKATFONDENS 
 REGNSKAB
 10.01 Regnskab for Advokatfonden fra HB.

11. BEHANDLING AF OG AFSTEMNING OM INDKOMNE 
 FORSLAG
 11.01  Forslag om § 5, nyt stk. 7 fra HB.
 11.02 Forslag om afskaffelse af § 6, stk. 2 fra HB.
 11.03 Forslag om § 8, nyt stk. 3 fra HB.
 11.04 Forslag om § 8, nyt stk. 4 fra HB.
 11.05 Forslag om § 14 nyt stk. 4 fra Bjørn Hansen.
 11.06 Forslag om ændring af § 18, stk. 3 fra HB.
 11.07 Forslag om nye regler for lønnede valgte fra HB.

12. FREMLÆGGELSE OG BEHANDLING AF 
 HB’S FORSLAG TIL ARBEJDSPLAN
 12.01 PROSAs arbejdsplan 2023-2024 fra HB.
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13. FASTLÆGGELSE AF ANTAL OG PLACERING 
 AF FORBUNDSSEKRETÆRER
 13.01 Fastlæggelse af antallet og placering 

  af forbundssekretærer.

14. FASTLÆGGELSE AF KONFLIKTFONDSBIDRAG
 14.01  Forslag til konfliktfondsbidrag for 2023-2024  

fra HB.

15. FASTLÆGGELSE AF BIDRAG TIL ADVOKATFOND
 15.01  Forslag til advokatfondsbidrag for 2023-2024  

fra HB.

16. FASTLÆGGELSE AF RETNINGSLINJER FOR 
 ANBRINGELSE AF KONFLIKTFONDENS MIDLER
 16.01 Anbringelse af konfliktfondens midler fra HB.

17. FASTLÆGGELSE AF RETNINGSLINJER FOR 
 ANBRINGELSE AF ADVOKATFONDENS MIDLER
 17.01 Anbringelse af advokatfondens midler fra HB.

18. NEDSÆTTELSE AF UDVALG
 18.01  Redaktionsudvalgets kommissorium forelægges 

fra redaktionsudvalget.

 18.02  Vedtægtsudvalgets kommissorium forelægges 

fra vedtægtsudvalget.

19. FASTLÆGGELSE AF BUDGET, KONTINGENT FOR 
 FØRSTE ÅR SAMT PRINCIPPER FOR BUDGET 
 OG KONTINGENT FOR ANDET ÅR
 19.01 Forslag til budget for 2023 fra HB.

 19.02 Forslag til kontingent for 2023 fra HB.

 19.03 Forslag til principper for kontingentfastsættelse 

  og budget i 2024 fra HB.

20. VALG AF FORBUNDSFORMAND
 20.01 Kandidatliste til valg af forbundsformand.

21. VALG AF ORGANISATORISK NÆSTFORMAND
 21.01  Kandidatliste til valg af organisatorisk  

næstformand.

22. VALG AF FORBUNDSSEKRETÆRER
 22.01 Kandidatliste til valg af forbundssekretærer.

23. VALG AF POLITISK NÆSTFORMAND
 23.01 Kandidatliste til valg af politisk næstformand.

24. VALG AF HOVEDKASSERER
 24.01 Kandidatliste til valg af hovedkasserer.

25. VALG AF ET ANTAL MEDLEMMER TIL HB
 25.01 Kandidatliste til valg af HB.

26. VALG AF SUPPLEANTER TIL HB
 26.01 Kandidatliste til valg af suppleanter til HB.

27. VALG AF REDAKTIONSUDVALG
 27.01 Kandidatliste til valg af redaktionsudvalg.

28. VALG AF VEDTÆGTSUDVALG
 28.01 Kandidatliste til valg af vedtægtsudvalg (fem pers.).

29. VALG AF REVISORER
 29.01 Kandidatliste til valg af revisorer.

30. VALG AF REVISORSUPPLEANTER
 30.01 Kandidatliste til valg af revisorsuppleanter.

31. EVENTUELT.
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Dagsorden for delegeretforsamlingen
ifølge vedtægternes § 7.

 1)  Valg af dirigenter. 
 2) Valg af sekretærer. 
 3) Fastlæggelse af forretningsorden og tidsplan.
 4) Valg af DF-udvalg.
 5)  Beretning fra hovedbestyrelsen, herunder 

vedrørende konfliktfonden og advokatfonden. 
 6) Beretning fra udvalg.
 7)  Fremlæggelse og godkendelse af foreningens 

regnskaber. 
 8)  Fremlæggelse og godkendelse af Prosabladets 

regnskaber.
 9)  Fremlæggelse og godkendelse af konfliktfondens 

regnskab.
 10) Fremlæggelse af advokatfondens regnskab. 
 11) Behandling af og afstemning om indkomne forslag. 
 12)  Fremlæggelse og behandling af HB’s forslag til 

arbejdsplan. 
 13)  Fastsættelse af antal og placering af 

forbundssekretærer. 
 14) Fastlæggelse af konfliktfondsbidrag. 
 15) Fastlæggelse af bidrag til advokatfonden.

Indkaldelse til PROSAs  
ordinære delegeret- 
forsamling 2022
Lørdag den 19. november til søndag den 20. november 2022
på Zleep Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup

 16)  Fastlæggelse af retningslinjer for anbringelse  
af konfliktfondsmidler. 

 17)  Fastlæggelse af retningslinjer for anbringelse  
af advokatfondens midler.

 18)  Nedsættelse af udvalg. 
 19)  Fastlæggelse af budget og kontingent for første år 

samt principper for budget og kontingent for  
andet år. 

 20) Valg af formand. 
 21) Valg af organisatorisk næstformand. 
 22) Valg af forbundssekretærer. 
 23) Valg af politisk næstformand. 
 24) Valg af hovedkasserer. 
 25)  Valg af et antal medlemmer af hovedbestyrelsen.
 26) Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen. 
 27) Valg af redaktionsudvalg.
 28) Valg af vedtægtsudvalg.
 29) Valg af revisorer. 
 30) Valg af revisorsuppleanter. 
 31) Eventuelt.

Hovedbestyrelsen
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