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INSPIRATION: 
DIVERSITET 
OG DIGITAL 

SIKKERHED PÅ 
ARBEJDSPLADSEN

MIDDAG OG 
ØLSMAGNING

HYGGELIGT
SAMVÆR

SAMDATA har i sin IT-politiske strategi besluttet at være proaktiv på en 
række områder. To af de strategiske fokusområder er kønsfordelingen på 
IT-arbejdsmarkedet og digital sikkerhed.

Vi har inviteret Oktavía Jónsdóttir og Maia Kahlke Lorentzen til at inspirere 
delegeretmødet.

Oktavía Jónsdóttir rådgiver om digitaliseringens indflydelse på vores 
rettigheder i almindelighed og på arbejdslivet i særdeleshed. Hun har i 
over et årti arbejdet med integreret og helhedsorienteret sikkerhed og 
hjulpet individer og organisationer verden over med risikohåndtering og 
psykosocial støtte.

Maia Kahlke Lorentzen er konsulent og teknologiaktivist med mange 
års erfaring i NGO-sektoren både i Danmark og verden over hvor hun 
har med arbejdet med diversitetstræning og rådgivet om inklusion på 
arbejdspladsen. Hun arbejder med digital dannelse og cybersikkerhed, og 
bekæmpelse af online chikane.

De to eksperter stiller skarpt på hvordan udfordringerne på de to områder 
kan imødekommes i dagligdagen ude på arbejdspladserne.  

Deres oplæg bliver fulgt op af et live interview i selskab med den uafhæn-
gige journalist Henrik Chulu.

SAMDATA\HK indkalder til ordinært 
delegeretmøde 4.-5. maj 2019, jf. 
SAMDATA\HK’s vedtægter, § 4.

Regler for valg af delegerede fremgår af vedtægternes 
§ 4, stk. 2:
              § 4, stk. 2
              Valg af delegerede:

1) Inden for hver brancheklub/afdeling vælges delegerede efter 
følgende retningslinjer:

Medlemstallet pr. 30. juni forud for delegeretmødet lægges til grund 
for valg af delegerede.

Umiddelbart efter opgøres et fordelingstal for brancheklubber og 
afdelinger ud fra: Antal medlemmer i SAMDATA\HK/antal delege-
rede ifølge regelsæt for landsklubber/landsforeninger og tillidsre-
præsentantkollegier(120), og dette er lig med det medlemstal, der 
svarer til én delegeret. 

Der vælges én delegeret for hvert medlemstal, der svarer til én 
delegeret.

Se evt. beregningseksempel i vedtægterne.



DAGSORDEN
1. Åbning og velkomst ved formanden
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af dirigenter
5. Godkendelse af delegerede
6. Valg af stemmeudvalg
7. Bestyrelsens beretning
8. Debat om bestyrelsens beretning
9. Godkendelse af udtalelser
10. Brancheklubbernes beretninger
11. Orientering om økonomi
12. Vedtægtsændringer
13. Indkomne Forslag
14. Valg af:
 a. Formand
 b. Næstformand
 c. 2. næstformand
 d. Bestyrelse
 e. Suppleanter
15. Næste delegeretmøde
16. Eventuelt

PROGRAM 
\ LØRDAG 4. MAJ
12.00 Ankomst og frokost
13.00 Åbning og velkomst ved formanden
15.00 Inspiration: Diversitet og digital sikkerhed på arbejdspladsen
 (læs mere på forsiden)
17.00 Delegeretmødes genoptages
19.00 Middag
21.00  Ølsmagning
Hyggelig og nærværende seance, hvor husets ølsommelier eller tjener vil 
fortæller om øllets historie, samt fremstillingsprocessen. Der vil være smag-
ning af 5 forskellige slags, fra lys til mørk. Deltagerne er meget velkommen 
til at stille spørgsmål under seancen.

\ SØNDAG 5. MAJ
09.00 Delegeretmøde genoptages
Ca. kl. 11 Sandwich to go

SAMDATA\HK skal have ny formand, og der er foreløbig 
2 kandidater:
\ Gitte Korsgaard Andreasen, næstformand i SAMDATA\HK
\ Jens Rastrup Andersen, bestyrelsesmedlem i SAMDATA\HK

BEREGNINGSEKSEMPEL:

SAMDATA\HK delegeretmøde 2015     

Delegerede      120  

          

Delegerede i alt     120  

Medlemstal 30-06-2015 10.921   

1 mandat koster     91,0083  

Nr. Afdeling  Antal Antal  Antal 

         

101 Hovedstaden  4698 51,62 52

201 Sjælland 823 9,04 9

901 Midt 994 10,92 11

1301 Nordjylland 1134 12,46 12

1601 Østjylland 1622 17,82 18

1801 Sydjylland 1019 11,19 11

3402 Midt-Vest 613 6,73 7

 I alt  10921 120,0000 120

Hertil kommer    

Bestyrelsen    11

1 suppleant    1

I alt    132

REGLER FOR VALG AF 
DELEGEREDE FREMGÅR 
AF VEDTÆGTERNES § 4, 
STK. 2:

§ 4, stk. 2 

Valg af delegerede:

1) Inden for hver brancheklub/afdeling væl-
ges delegerede efter følgende retningslinjer: 

Medlemstallet pr. 30. juni forud for dele-
geretmødet lægges til grund for valg af 
delegerede.

Umiddelbart efter opgøres et fordelingstal 
for brancheklubber og afdelinger ud fra: 
Antal medlemmer i SAMDATA\HK/antal 
delegerede ifølge regelsæt for landsklubber/
landsforeninger og tillidsrepræsentantkolle-
gier(120), og dette er lig med det medlems-
tal, der svarer til én delegeret. 

Der vælges én delegeret for hvert med-
lemstal, der svarer til én delegeret.  

2) De delegerede skal anmeldes til SAMDATA\HK mindst 2 måneder før delegeretmødets afholdelse. 
3) Landsforeningens bestyrelse inkl. 1. suppleanten er selvvalgte til delegeretmødet. 
4) Brancheklubberne fastsætter i egne vedtægter regler for valg af delegerede.

SAMDATA\HK DELEGERETMØDE
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