
MEDLEM:it
Du og alle andre medlemmer kan blive 
delegeret og dermed deltage i delegeretfor-
samlingen. Delegerede er valgt for hele 
perioden indtil næste delegeretforsamling, 
medmindre der foretages nyvalg.

GENERALFORSAMLING: 
Du bliver valgt som delegeret på din lokalafdelings generalforsamling. 
Den afholdes typisk i oktober (tjek kalenderen på prosa.dk). Det eneste, 
du skal gøre, er at møde op og blive valgt. Så vil lokalafdelingens 
bestyrelse meddele PROSAs sekretariat, at du er delegeret, og du vil 
modtage information om deltagelse.

DELEGERETFORSAMLING:
Delegeretforsamlingen er PROSAs øverste myndighed 
og finder sted hvert andet år. Alle delegerede har tale- 
og stemmeret, og der er direkte valg til alle poster. 

• Lørdag ser man tilbage på den afsluttede periode  
 og godkender blandt andet hovedbestyrelsens   
 beretning og foreningens regnskab.

• Søndag kigger man fremad og vedtager PROSAs  
 kommende arbejdsplan. Der er også valg til blandt  
 andet hovedbestyrelse og formandskab. 

Forsamlingen følger en helt bestemt opskrift, så er 
det første gang, du er med, kan du lørdag formiddag 
med fordel deltage i et formøde, der kort ridser 
procedurerne op.

ARBEJDSPLAN:
De delegeredes opgave er at udstikke kursen for PROSAs 
arbejde. Den afgående hovedbestyrelse (HB) fremlægger 
derfor sit forslag til en arbejdsplan, og de delegerede kan 
komme med ændringsforslag. Når arbejdsplanen er vedtaget, 
er den PROSAs rettesnor de næste to år. I år foreslår HB først 
og fremmest fokus på:

• De it-professionelles arbejdsvilkår
• Hvervning af nye medlemmer
• Overvågning i samfundet
• Kvinder i it-faget
• Grøn it

FORBUNDSSEKRETÆRER:
De delegerede vælger forbundssekretærer, som er lønnede 
stillinger. PROSA har pt. fire, der har kontor i København, 
Odense eller Aarhus. Efter delegeretforsamlingen 
konstituerer de sig sammen med formandskabet, og de 
fordeler ansvarsområder og politiske udvalg mellem sig.

FORMANDSKAB:

PROSA

De delegerede vælger formand og en organisatorisk 
næstformand. Det er lønnede fuldtidsstillinger, og de to 
udgør den daglige politiske ledelse i PROSA. Hvis der kun 
er én kandidat til en post, afholdes der en tillidsafstem-
ning. Formandskabet skal sørge for, at arbejdsplanen 
bliver ført ud i livet. Der vælges også en ulønnet politisk 
næstformand, der sidder i hovedbestyrelsen.

HOVED-
BESTYRELSE:
Hovedbestyrelsen (HB) er den 
øverste myndighed i PROSA 
mellem to delegeretforsam-
linger. HB skal sikre, at de 
vedtagne beslutninger bliver 
udmøntet, og HB har ansvaret 
for PROSAs økonomi. Hoved-
kassereren, der også vælges på 
delegeretforsamlingen, sidder 
derfor i HB, der holder møder 
cirka hver sjette uge – altid i 
weekenderne.
Vil du være aktiv i HB, kræver 
det, at du engagerer dig i 
PROSAs strategi og fremtid. 
Til gengæld bliver du en del af 
en forsamling, der har stor 
indflydelse på PROSAs liv, 
aktiviteter og økonomi.

POLITISKE UDVALG: 
En stor del af PROSAs politik skabes i 
udvalg, der har til formål at udvikle deres 
specifikke ansvarsområde. Sidder du med i 
Organiseringsudvalget, kan du være med til 
at påvirke, hvilke kurser PROSA skal tilbyde, 
mens du i It- og Samfundsudvalget kan 
være med til at støbe kuglerne til politiske 
udmeldinger om brugen af digitalisering i 
samfundet. Lyder et af udvalgene som 
noget for dig, kan du melde dig under 
fanerne på selve delegeretforsamlingen.

PROSAs nuværende udvalg: 

• It- og Samfundsudvalget
• Organiseringsudvalget
• Arbejdsmarkedsudvalget
• Arbejdsmiljøudvalget
• PROSA UNG
• Individuel Medlemsservice
• Uddannelse, Ledighed og Kompetence
• International udvalg
• Overenskomstudvalget

PROSAs sekretariat består af cirka 60 ansatte med en 
forretningsfører som øverste administrative chef. Opgaven 
er at yde den bedste service til medlemmerne i overens-
stemmelse med de linjer, der er lagt i den politiske del af 
PROSA. Det arbejde udmønter sig blandt andet i: 

LOKALAFDELING:
Du er i PROSA tilknyttet en lokalafdeling, der varetager netop sine 
medlemmers interesser i det store PROSA-fællesskab. Det kan 
være at tage problemstillinger op, der er særligt relevante for 
afdelingens medlemmer, eller danne specialiserede netværk. 
Dit tilhørsforhold er bestemt af, hvor din arbejdsplads er placeret: 

• PROSA/ØST privatansatte øst for Storebælt.
• PROSA/VEST privatansatte vest for Storebælt. 
• PROSA/OFF o�entligt ansatte it-folk. 
• PROSA/STUD it-studerende. 
• PROSA/SAS medlemmer ansat i SAS.
• PROSA/DXC medlemmer ansat i DXC.

PROSA er en partipolitisk uafhængig fagforening. 
Det er alene medlemmerne, der udstikker den 
politiske kurs, og bestemmer, hvem der skal 
føre beslutningerne ud i livet. Meld dig til PROSAs 
delegeretforsamling i november!

Vejen til 
indflydelse er kort

DELEGERET

Juridisk rådgivning
Målrettede kurser

Råd om arbejdsmiljø
Høringssvar

Medlemsrabatter
Specialiserede netværk

Karriererådgivning
Prosabladet

MEDLEM


