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\ FORRETNINGSORDEN

\ FORRETNINGSORDEN
1.

Der nedsættes et stemmeudvalg, der består af 4 delegerede.
Udvalget vælger selv formand.

2.

De delegerede begærer ordet skriftligt hos dirigenterne forsynet med navn og arbejdssted.

3.

Ingen delegerede kan få ordet til den samme sag mere end 3 gange.
Herfra er forslagsstilleren, landsforeningens bestyrelse samt landsforeningens faglige sekretær undtaget.

4.

Ingen kan have ordet mere end 4 minutter ad gangen. Herfra er forslagsstilleren, landsforeningens
bestyrelse samt landsforeningens faglige sekretær undtaget.

5.

Yderligere begrænsning af taletiden eller forslag om at lukke talerækken kan stilles af enhver delegeret
på delegeretmødet.

6.

Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten forsynet med navn og arbejdssted.

7.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 % af de delegerede forlanger skriftlig afstemning.

8.

Valg til bestyrelsen foregår skriftligt efter følgende retningslinjer: Er der opstillet flere, end der skal vælges,
skal der stemmes på det antal, der skal vælges.

9.

Alle afstemninger foretages fra de delegeredes pladser.

10.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved samtlige valg.
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\ PROGRAM &
DAGSORDEN

PROGRAM

DAGSORDEN

\ 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 side 8)
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 smagning af 5 forskellige slags, fra lys til mørk. Deltagerne er meget velkommen
til at stille spørgsmål under seancen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

\ 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:
\ Per R. N. Nielsen, konstitueret formand for SAMDATA\HK
\ Gitte Korsgaard Andreasen, næstformand for SAMDATA\HK

4

15.
16.

Åbning og velkomst ved formanden
Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af dagsorden
Valg af dirigenter
Godkendelse af delegerede
Valg af stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning
Debat om bestyrelsens beretning
Godkendelse af udtalelser
Brancheklubbernes beretninger
Orientering om økonomi
Vedtægtsændringer
Indkomne Forslag
Valg af:
a. Formand
b. Næstformand
c. 2. næstformand
d. Bestyrelse
e. Suppleanter
Næste delegeretmøde
Eventuelt

\ INSPIRATION

KL. 15.00
LØRDAG
4. MAJ

INSPIRATION: DIVERSITET
OG DIGITAL SIKKERHED PÅ
ARBEJDSPLADSEN
Bliv klogere på hvordan du kan være med til at skabe en sund kultur på arbejdspladsen der lægger fundament for både den
digitale sikkerhed og rummelighed.

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

\ Maia Kahlke Lorentzen

\ Oktavía Jónsdóttir

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 uafhængige journalist Henrik Chulu.

\ Henrik Chulu.

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.
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\ 2015 - 2018
I HOVEDTRÆK
I den forløbne 3-års periode, har bestyrelsen brugt SAMDATA\HK’s IT-politiske strategi-papir, som udgangspunkt for langt hovedparten af aktiviteterne. Det har givet et skarpere fokus for vores arbejde.
IT-politikken indeholder seks overordnede emner: 1) Efteruddannelse og
kompetenceudvikling, 2) faglig organisering og medlemsengagement, 3)
faglig kønsfordeling, 4) IT i fremtidens folkeskole, 5) offentlig IT-anskaffelse
og udvikling samt 6) IT-sikkerhed og privatliv.
Navnlig på uddannelsesområdet har SAMDATA\HK formået at skabe
konkrete forbedringer, der har betydning for medlemmerne.
Vi har haft afgørende indflydelse på, at der er blevet skabt nye uddannelser
i IT-sikkerhed og i RPA - Robotics Process Automation. Vi har også haft
indflydelse på opdateringen af Datamatikeruddannelsen og har sørget for, at
RealKomptenceVurdrings- ordningen (RKV) i dag bliver brugt langt oftere.
Endeligt har vi omlagt SAMDATA\HK’s egne kurser, så de nu ligger online.
Dermed når vi ud til langt flere medlemmer for de samme penge.
Vi har i perioden gennemført flere store medlemsundersøgelser og meningsmålinger, for at få et mere præcist billede af medlemmernes viden og
behov.
Vi gennemførte fx hidtil største undersøgelse af uddannelsesniveauet i samarbejde med Prosa og IDA. Det gav et klart billede af uddannelsesbehovet
hos medlemmerne.
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For kort tid siden fik vi Epinion til at undersøge, hvordan det står til med
ligestilling og kønsdiskrimination i IT-branchen. Den undersøgelse viser beklageligvis at mange kvinder mødes af en “byggepladstone” og af uønskede
seksuelle tilnærmelser - ofte så de får det psykisk dårligt.
Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, og det er noget af det, vi skal arbejde
med i de kommende år. Hvis vi skaber en IT-branche med et godt arbejdsklima, som tiltrækker flere kvinder, gør vi ikke bare noget for kvinder. Vi gør
branchen bedre at arbejde i for alle.
En anden gruppe vi skal skærpe indsatsen for i de kommende år er
freelancerne, der ikke er beskyttet af de mange goder, der ligger i en alm.
overenskomst - fx. barsel og automatiske pensionsordninger. For at undgå
at fastansatte og freelancere bliver spillet ud mod hinanden, skal vi hjælpe
freelancerne til bedre vilkår. Her er HK’s ny bureau for freelancere et solidt
første skridt, som sikkert vil hjælpe mange.
Lige forude venter en fusion mellem LO og FTF, der betyder at Prosa og
SAMDATA\HK kommer under samme faglige paraply. Det gør det oplagt at
skabe et tættere samarbejde til fordel for medlemmerne. Præcist hvordan
det samarbejde skal udmøntes vil blive op til den kommende bestyrelse, men
et oplagt område at se på kunne være fælles kursuskalender.
\

\ BESTYRELSENSBERETNING

”

Hvis der er et område,
hvor SAMDATA\HK,
har skabt resultater er
det inden for uddannelsesområdet: Vi har
været med til at skabe
to helt nye uddannelser
og omlægge Datamatikeruddannelsen.

\ EFTERUDDANNELSE OG
KOMPETENCEUDVIKLING
Uddannelse er det område, der har haft størst fokus i den forløbne delegeret-periode, og det med god grund.
Fra tidligere medlemsundersøgelser ved vi, at det gennemsnitlige SAMDATA\HK-medlem ofte er autodidakt eller har kortere uddannelsesforløb. Det
gør medlemmerne sårbare, når deres firma fusionerer, omstrukturerer eller
skal igennem fyringsrunder, hvor der ofte bliver fokuseret på, hvilke formelle
papirer medarbejderne har.
Det er afgørende, at vi medvirker til, at vore medlemmer er så veluddannede som muligt. Kravene stiger konstant, og virksomheder skal ofte kunne
dokumentere, at deres medarbejdere har bestemte certifikater, for at de kan
byde ind på større opgaver. Hvis ikke vore medlemmer har de kompetencer,
så bliver opgaverne bare outsourcet.
Vi fik opdateret Datamatikeruddannelsen
Vi sad også med ved bordet, da Datamatikeruddannelsen skulle opdateres i
den forløbne periode. Vi mødte velforberedte op, og derfor var det også en
fornøjelse at se, at vores falige viden var til at forme den nye uddannelse, og
det er vi stolte af.
For SAMDATA\HK er uddannelse et kerneområde, og det er helt afgørende,
at IT-uddannelser konstant er opdaterede. vi vil derfor fortsætte med at stille
vores viden til rådighed.
Helt nye uddannelser i RPA og IT-sikkerhed
SAMDATA\HK har i samarbejde med erhvervsakademierne i Aarhus og
København været med til at skabe en efteruddannelse i RPA – Robotic
Process Automation.
RPA giver muligheden for at automatisere rutiner, på en nem måde, og dermed hurtigt effektivisere helt almindelige arbejdsrutiner. Dermed er det også
en konkret og brugbar uddannelse, som passer til tidens behov og som kan
være med til at give vore medlemmer arbejde.
Samarbejdet er et eksempel på, at vi som fagfolk kan have afgørende indflydelse, og være med til at sørge for bedre uddannelser til vore medlemmer og
fremtidens IT-folk.

De seneste par år har det vrimlet med gyser-historier om firmaer der blev
ramt af ransomware, topchefer der blev udsat for CEO-fraud og regulære
hackerhistorier. Det hele toppede, da Mærsk-koncernen blev ramt af en
massivt nedbrud, hvor de ikke var istand til at betjene kunderne og hvor det
samlede tab nærmede sig 2 milliarder kroner.
På det tidspunkt havde SAMDATA\HK allerede påpeget, at det var et problem, at vi ikke havde en samlet uddannelse i IT-sikkerhed i Danmark.
Heldigvis fik vi skabt et fortrinligt samarbejde med erhvervsakademierne i
Aarhus og København, og sammen lykkedes det at få politikerne til at godkende en helt ny uddannelse i IT-sikkerhed. Vi er sikre på, at der er masser
af jobmuligheder til de IT-folk, som tager den uddannelse.
RKV - Værktøjet der giver medlemmerne papir på deres viden
Det er nu fem år siden, SAMDATA\HK begyndte et intensivt arbejde for,
at medlemmer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner skulle udnytte
mulighederne i Realkompetencevurdering.
Ordningen er som skræddersyet til vore medlemmer, og vi er derfor stolte
af, at ordningen i dag, er langt mere kendt og udbredt. Det arbejde skal
vedligeholdes for at sikre, at vore medlemmers evner og kundskaber ikke
bliver overset.
SAMDATA\HK’s egne uddannelser er omlagt til online-kurser
SAMDATA\HK har omlagt langt hovedparten af vore egne kurser, så der i
dag er tale om online-tilbud. Tidligere var det svært for os at stable kursustilbud på benene uden for de store byer: København, Århus og Odense, fordi vi
ikke kunne samle tilmeldinger nok.
Online-kurserne er geografisk uafhængige, og det har den store fordel, at
det er nemmere for medlemmer i udkantsområder eller som har et familieliv,
der skal passes, at tage nogle af vore kurser. Samlet set har 3.500 medlemmer benyttet sig af vore kursustilbud.
Det betyder, at vi i dag - for de samme penge - når ud til langt flere medlemmer med uddannelsestilbud.
\
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”

Det står værre til end vi troede. Ikke blot
får kvinder stadig mindre i løn, men hver
fjerde kvinde oplever uønskede seksuelle
tilnærmelser. Det kan ikke længere undre,
at IT-branchen har svært ved at tiltrække
kvinder.

\ KVINDER I IT-BRANCHEN:
VI HAR MEGET
ARBEJDE FORUDE
Kvinder får stadigt for lidt i løn
I 1973 blev ligeløn indført i overenskomsterne og i 1976 blev princippet
indført ved lov. I mere end 40 år har det altså været ulovligt, at forskelsbehandle kønnene.
Alligevel kan vi stadig se forskelle i lønniveauet mellem kønnene.
For eksempel lå median-lønnen for mænd i 2016 på 40.500 kr/md. For kvinder var medianlønnen kun 35.700 kr./md. Det er en utilstedelig stor forskel.
Det drejer sig ikke bare om, at mændene har andre jobs end kvinderne, for
selv om vi går ned og sammenligner kvinder og mænd, der har samme stillingsbetegnelse, så er der stadig lønforskelle, og ofte er forskellen på mange
tusinde kroner hver måned. (Læs mere i SAMDATA Magasinet, 02/2017, s.
14-15)
Lønforskellen er det ultimative bevis for, at vi endnu ikke værdsætter
kvinders evner i samme grad som mænds, og dermed at vi som IT-folk,
tillidsrepræsentanter og fagforening er forpligtet til fortsat at gøre en indsats
for at skabe lige vilkår og lige løn.
Epinion: Seksuel chikane et problem - også i IT-branchen
SAMDATA\HK har i samarbejde med Epinion gennemført en undersøgelse
af, hvordan det står til med ligestillingen i branchen.
Resultatet viser en IT-branche, der på en ufattelige stribe af områder, ikke
lever op til hverken lovens krav om ligestilling eller almindelig anstændig
omgang. Her blot fire af de vigtigste konklusioner i rapporten:
1. IT-branchen har en overvægt af mænd, og mændene har særligt ofte
stillinger, hvor de kan defineres som IT-specialister.
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2.I undersøgelsen nævnes ofte, at IT-branchen kan være en hård og barsk
tone - en mandekultur og “byggepladstone,” som kan skræmme kvinder
væk.
3. Halvdelen af virksomhederne oplever problemer med at rekruttere kvinder,
men kun 10% gør en særlig indsats for at rekruttere kvinder.
4.Hver fjerde kvinde har oplevet seksuelle tilnærmelser i løbet af deres
arbejdsliv. 42% havde det dårligt med tilnærmelserne og 10% fik det psykisk
dårligt.
Vi skal ikke kun kæmpe for ligestilling for kvindernes skyld. Vi skal gøre en
indsats fordi vi alle har fordel af at arbejde i branche, hvor der er plads til
forskellighed, hvor der er mindre chikane, og hvor medarbejderne bliver
belønnet for deres indsats og deres evner. Det vil være til fordel for alle også mændene.
Det er ikke nogen simpel opgave.
Når den både er al med optaget på studierne, kønsfordelingen på arbejdspladserne, tonen mellem kollegaer, med uønsket seksuel chikane og med
lønnen, er der tale om en
Det er de opgaver vi har foran os, og vi skal derfor være forberedt på, at det
er en langsigtet indsats, der skal til. Men vi har tænkt os at klø på - for alles
skyld.
\
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\ FREELANCERE - EN
GRUPPE VI SKAL INKLUDERE
Inden for mange fagområder er der en stigende tendens til at bruge freelancere, konsulenter eller andre former for korttidsansatte.
For den enkelte kan det både have fordele og ulemper at arbejde som selvstændig. Det giver frihed til at tilrettelægge arbejdslivet og mulighed for at
skabe sammenhæng med familielivet.
Freelancere må ikke blive et prækariat
Men freelancere har sjældent de mange fordele, som normale overenskomster giver. De kan opsiges med kort varsel, er ikke dækket ved barsel eller ved
alvorlige sygdomme. Det alene kan føre til alvorlige økonomiske problemer
for den enkelte.
Freelancere kan også nemt presses i pris, på kvaliteten og på leveringstider.
Samlet set kan vi ende med et prækariat af underbetalte, løst-tilknyttede
IT-folk, som har svært ved at få en fair betaling for deres evner. På lang sigt,
kan det resultere i, at freelancerne bliver brugt til at underminere de gode
og vilkår, som er blevet forhandlet ind i overenskomsterne efter mange års
kamp.
Sammen med resten af HK skal vi i SAMDATA\HK arbejde for at inkludere
freelancerne, så de kan se fagforeningen som en organisation, der kan
hjælpe dem med viden, hjælp og tryghed. Det betyder måske også, at vi skal
blive bedre til at hjælpe dem med råd og vejledning.
På længere sigt er målet at skabe overenskomster, der hindrer, at freelancere og fastansatte bliver spillet ud mod hinanden. I stedet bør vi sigte mod

aftaler, som inkluderer freelancere og giver dem nogle af de samme rettigheder, som fastansatte har.
HK starter nyt bureau for freelancere
Et helt konkret initiativ, som vil hjælpe denne gruppe, er HK’s nye bureau for
freelancere. Her kan man slippe for det administrative besvær med oprettelse af firma, momsafregning og regnskaber, og være sikker på betaling.
Bureauet hjælper medlemmerne med at sætte en fornuftig pris, så man ikke
underbyder markedet. Nok så væsentlig inkluderer bureau-ordningen, at man
er sikret løn under sygdom. Forhåbentlig kan det være et initiativ hen mod et
arbejdsmarked, hvor freelancere og fastansatte ikke kun ser hinanden som
konkurrenter, men som kollegaer.
\

”

Hvis vi ikke ser freelancerne som kollegaer, der skal sikres samme gode vilkår som de fastansatte, så bliver de til
konkurrenter, der nemt kommer til at
underminere de vilkår vi har kæmpet i
årtier for.

\ OVERENSKOMSTER
- EN KERNEOPGAVE
Hvis tillidsrepræsentanterne er rygraden i vores arbejde, er overenskomsterne de ben, vi går og står på. Det er her, vi skaffer fremskridt.
Det er overenskomsterne, der sikrer vore medlemmer de basale rettigheder:
En løn der afspejler de kvalifikationerne vi som IT-medarbejdere medbringer
og arbejdsvilkår som gør, at man kan få livet som travl IT-medarbejder til at
gå op med et almindeligt familieliv.
Både inflation og lønudvikling ligger på et lavt niveau i Danmark i disse år og
følges nogenlunde ad. Men det er værd at bemærke, at kvinder stadig ligger
lavere end mænd. Det problem skal vi blive ved med at pege på, så det kan
blive løst ude på de enkelte arbejdspladser.

”

Spørgsmålet er, om funktionsløn har
ændret sig fra at være et tillæg til folk
i ansvarsfulde stillinger - til at være en
betegnelse, man klistrer på alt for mange
stillinger for at slippe for at betale overarbejde.

Ny løn er ikke en fribillet til konstant overarbejde
Men der er også brug for, at vi får bedre beskyttelse af de medarbejdere,
der konstant skal arbejde over op til projekt-deadlines. Vi oplever alt for
mange kollegaer, der går ned med stress efter langvarige perioder med højt
arbejdspres. Det er dyrt for både virksomhederne og samfundet, og vi bør få
bedre redskaber i overenskomsterne til at modstå det pres, den enkelte kan
blive udsat for.
Funktionslønnen var ment som en måde at imødekomme det fleksible arbejdsmarked men, hvis det konstant bliver brugt som en måde at få indført en
arbejdsuge på over 40 timer, så skal vi have lukket for det hul.
Det er også stadig et problem, at overenskomster i Danmark først bliver
forhandlet for industriarbejdere, som sætter en præcedens for alle andre.
Dermed får IT-fagene, der står for en stor del af væksten og de nye jobs i
Danmark, ikke mulighed for at påvirke overenskomsterne positivt.
\
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\ OFFENTLIG IT-ANSKAFFELSE
OG UDVIKLING
De svage drukner i IT-revolutionen
IT gør nye ting muligt og gamle ting nemmere , så vi kan drive samfundet
mere effektivt. Men selv om vi kan automatisere meget, skal vi huske, at I
nogle sammenhænge, så er det ikke en gevinst at presse 100 % af brugerne
gennem de samme løsninger.
Når man skal programmere alle valgmuligheder og alle livets skæve forhold
ind i dropdown-menuer i alle programmer, robotter eller websites, bliver det
aldrig rentabelt. Dertil er livet heldigvis for varieret og mangfoldigt.
Københavns Kommunes borgerrådgiver Johan Busse sagde det meget klart i
SAMDATA Magasinet: “Det offentlige system bliver mere firkantet, tager ikke
individuelle hensyn - og dermed bliver det i sidste ende mindre retfærdigt.”
Vi glemmer nemt, at der er nogle, som ikke er lige så digitale som alle os, der
er med til at lave løsningerne.
Det gælder fx for nogle ældre medborgere, der måske forlod arbejdsmarkedet før browseren blev opfundet. Det gælder for faggrupper, som aldrig har
brugt computere i hverdagen. En gartnere kan fx stadigt klare sig bedre med
en spade end et tastatur.
Vi alle har stået foran et website eller et interface, hvor vi ikke kunne finde
knapperne, ikke forstod instruktionerne eller kom til at klikke på tingene i den
rigtige rækkefølge.
Alligevel glemmer vi nemt, at en million danskere er dårlige læsere, at
424.000 er fritaget for digital post og at 210.000 voksne danskere aldrig
har været på nettet. Og så har vi endnu ikke nævnt borgere med så særlige
udfordringer - som svagt syn eller demens eller socialt udsatte. Det er en
demokratisk opgave at sørge for, at de store befolkningsgrupper ikke bliver
marginaliseret af tidens IT-løsninger.
Netop som IT-fagpersoner er det vores ansvar at påpege, når løsninger ikke
er optimale for brugerne, eller når der bliver skåret hjørner af forretningshensyn.
SAMDATA\HK har udtrykt vore holdninger og viden om offentlige IT-løsninger i lederartikler og SAMDATA Magasinets tema-numre, men vi kan godt
blive bedre til at formidle budskaberne og indgå samarbejde med andre
interesseorganisationer, så vi sammen kan sætte en fælles agenda.
Lad os få slankere offentlig udbudsproces
I et forsøg på at sikre kvaliteten og især priserne på offentlige projekter, har
man opstillet en stribe krav til alle, der vil deltage i offentlige udbud. Alt skal
dokumenteres, certificeres og beskrives.

”
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IT-branchen skaber fantastiske værktøjer,
der hjælper med at effektivisere og skabe
nye, bedre løsninger. Men nogle gange
bliver dårlige løsninger trukket ned over
hovederne på magtesløse borgere. Her er
det vores job at sige fra som IT-professionelle.

Det har haft den uheldige konsekvens, at det kun er store, tunge organisationer med mange års erfaring, der overhovedet får mulighed for at byde
på offentlige projekter. Det er blevet ekstremt dyrt bare at komme igennem
opgaven med at afgive et tilbud.
Dermed går vi glip af den agilitet og udvikling som findes i mindre firmaer.
Deres nicheviden kommer aldrig i spil, og derfor får vi ikke udviklet de små
firmaer - men blot cementeret et marked med nogle få store spillere.
Derfor bør Danmark gøre det lettere for mellemstore virksomheder at
byde ind på at løse offentlige IT-opgaver, så vi ikke afskærer lokale ideer og
innovation.
Lad os få en IT-havarikommission
Listen over offentlige IT-skandaler er næsten uendelig, og har ramt stort set
alle dele af det offentlige.
Digital tinglysning kostede en kvart milliard og forsinkede alle hushandler i
nationen. SKAT’s EFI-skandale kostede en milliard og betød, at staten tabte
milliarder i skatteopkrævning. Rejsekortet kostede 2 milliarder. Fortsæt selv
listen: Polsag, Proask, DeMars, Amanda.
Problemet er dobbelt: Eet er, at løsningerne koster for meget, bliver forsinkede og ikke fungerer ordentligt. Det er den direkte udgift.
Endnu mere graverende er det, at det forsinker eller forhindrer effektiviseringen af den offentlige sektor, og dermed ikke giver de gevinster, som er
nødvendigt for at skabe bedre offentlig service til os alle.
Vi har nu set så mange eksempler på dårlig IT-ledelse, at der må ny handling
til. I SAMDATA\HK støtter vi forslaget om at lave en IT-Havarikommission,
som skal hjælpe de offentlige myndigheder, så vi i fremtiden kan undgå de
største skandaler.
\

\ BESTYRELSENSBERETNING

”

Vi har hidtil fokuseret på at få IT-folk
sendt på HK’s mange tillidsmandskurser.
Måske skal vi overveje at opgradere de
almindelige tillidsrepræsentanters viden
om IT-folkenes behov.

\ TILLIDSREPRÆSENTANTERNE
- RYGRADEN I VORES ARBEJDE
Vi er vant til, at mange ting ændrer sig lynhurtigt i vores branche. Men et
par ting er uforandrede. Det er stadig tillidsrepræsentanterne, der udgør
rygraden i vores organisation.
Det er dem, der er nærmest, hvis der kommer en fyringsrunde, en lønforhandling eller omorganisering. Det er dem, der sidder i forreste række og
stille og roligt kan forklare ved kantinebordet, hvorfor det giver mening at
have en fagforening.
Det er også tillidsrepræsentanter, der sidder med ved bordet, når der forhandles overenskomster for en hel branche, eller når der de nye IT-uddannelser
skal videreudvikles. Det er deres viden og engagement vi bygger på.

Endeligt er det ikke alle IT-folk, der har deres egen tillidsrepræsentant. Nogle
gange arbejder vi på arbejdspladser, hvor IT-specialisterne udgør et mindretal, som derfor bliver overset i det store spil. Spørgsmålet er, om vi i HK skal
blive bedre til at uddanne de “almindelige” tillidsrepræsentanter, så de også
har indsigt i - og forstår - IT-folkenes arbejdsvilkår.
\

Skal alle HK’s tillidsrepræsentanter vide mere om IT-området?
HK har allerede et veludbygget kursussystem, som hjælper tillidsrepræsentanterne med at varetage deres opgaver som talerør for kollegerne. Men vi
skal også blive bedre til at engagere almindelige medlemmer, så de blander
sig i det (fag)politiske arbejde.
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\ BESTYRELSENSBERETNING

\ IT-SIKKERHED OG PRIVATLIV
Hvis man skulle pege på eet emne, som der har været særligt fokus på i de
forløbne år, er det IT-sikkerhed.
Sidste sommer var medierne fyldte til randen med artikler om ransomware,
CEO-fraud og forskellige varianter af hackerangreb. Da det samtidigt var
i 2018, at de nye GDPR-regler trådte i kraft, var næsten alle virksomheder
nødt til at bruge tid og kræfter på at få styr på sikkerheden.
Da Mærsk-koncernen til sidst blev ramt og i en periode ikke kunne modtage
ordrer, gav det genlyd i hele verden. Bagefter kunne shipping-koncernen
opgøre skaderne til ca. 2 milliarder kroner, og alle var herefter klar over, at
IT-sikkerhed er ikke noget IT-afdelingen fixer onsdag eftermiddag. I stedet er
det blevet et spørgsmål om specialviden og virksomhedernes overlevelse.

”

Medlemsundersøgelse og ny akademiuddannelse i IT-sikkerhed
SAMDATA\HK søsatte samtidigt en stor undersøgelse, der heldigvis bekræftede, at IT-sikkerhed virkeligt var kommet på dagsordenen hos både ledelse
og medarbejdere. Men undersøgelsen viste også, at der er et stort behov for
(efter)uddannelse inden for området.
Den viden tog vi med til erhvervsakademierne i Århus og København, og
det resulterede i, at der nu er åbnet for både en fuldtidsuddannelse som
professionsbachelor og en diplomuddannelse, der kan tages på deltid som
efteruddannelse.
De kurser er allerede fyldt godt op.
\

Vi fik både dokumenteret, at
der mangler viden på IT-sikkerhedsområdet - og skabt en
helt nye, sammenhængende
uddannelse på området. Det
kan vi kun være tilfredse med.

\ IT I FREMTIDENS FOLKESKOLE
- STORE FREMSKRIDT
Det vrimler med fremskridt: Nye initiativer fra ministeren og masser
af tilbud til børn
I forrige delegeretperiode arrangerede SAMDATA\HK konferencen “Den
Digitale Kant”, hvor vi satte fokus på, hvordan vi kan ændre børns tilgang til
teknologi, så det ikke blot er noget de bruger, men også noget de kan bruge
til selv at skabe ting. Samtidigt underviste vi også medlemmerne, så de selv
blev i stand til at sætte ting i gang.
Siden da er tingene begyndt at gå stærkt i Danmark.
Regeringen har besluttet, at børn skal lære at programmere i skolerne, og
undervisningsministeren har sat det første 3-årige forsøgsprojekt i gang på
50 folkeskoler for at finde den rette form.

Inspireret af BBC har DR skabt sit eget UltraBit-projekt, hvor 60.000 børn i
4. klasse har fået den første indsigt i, hvordan de kan styre elektronik.
Og hvor det førhen var sparsom, hvad der fandtes af tilbud, er der nu masser af private initiativer som Coding Pirates og Digi Pippi, der blomstrer op
over hele landet. Selv om der er ventelister mange steder er det et tegn på,
at der nu er en ny forståelse: IT er ikke bare noget ungdommen skal lære at
bruge, det er noget de skal bruge til at skabe fremtiden med.
SAMDATA\HK var tidligt ude og hjalp med at gøre problemet synligt for alle,
og lige nu er der så mange andre gode kræfter, der skaber fremskridt, at vi
blot kan glæde os over fremskridtet.
\

”
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Vi gentog os selv flere år i træk: Børn
skal ikke være passive iPad-klikkere. De
skal lære, at IT er det værktøj vi bruger til
at skabe fremtidens løsninger med. Det
budskab forstår alle nu.

\ BESTYRELSENSBERETNING

\ FUSIONER
- LIGE OM HJØRNET
I beretningen for tre år siden, kunne vi skrive, at man i fagforeningskredse
overvejede en fusion mellem LO og FTF.
I foråret 2018 sagde 400 delegerede hos LO “ja” til fusionen. Tidligere havde
389 delegerede hos FTF stemt om det samme og også godkendt fusionen.
Dermed er vi på vej mod en virkelighed, hvor 1½ million lønmodtagere bliver
medlem af samme hovedorganisation, når den nye hovedorganisation starter
1. januar 2019.
LO og FTF-fusion gør det oplagt at samarbejde med Prosa
Det betyder også, at SAMDATA\HK og Prosa kommer under samme hovedorganisation, og derfor er det oplagt, at vi skal arbejde tættere sammen i
den kommende periode. Vi er allerede begyndt. I den forløbne periode har vi
fx samarbejdet om en stor undersøgelse af medlemmernes uddannelsesniveau.
Og selvom det oftest er SAMDATA\HK, der har retten til overenskomster, har vi allerede lavet den første fælles overenskomst med Prosa, ID og
Magistrene. Under de seneste store overenskomstforhandlinger holdt vi kaffemøder med Prosa, for at høre deres input til forhandlingerne. Forhåbentligt
kan det samarbejde fortsætte og udbygges.

Et fornuftigt sted at starte kunne være, at udvalgte medlemstilbud hos
Prosa og SAMDATA\HK blev åbnet for medlemmerne på tværs af de to
fagforeninger - fx. nogle af de mange kursustilbud vi har til medlemmerne.
\

”

Når LO og FTF fusionerer bliver
SAMDATA\HK og Prosa en del af
samme hovedorganisation. Derfor er
det oplagt, at vi begynder at arbejde
tættere sammen.
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\ KOMMUNIKATION

\ KOMMUNIKATION

\ SAMDATA MAGASINET
SAMDATA\HK har i delegeretmøde perioden brugt IT-strategien som
udgangspunkt for vores kommunikation, derfor er alle magasiner brugt til at
afdække eller sætte fokus på emner i IT-strategien.
Flere gange er vores magasin brugt til bestyrelses- eller udvalgsmøder på
erhvervsakademier og som oplæg til møder hos arbejdsgivere.

MAGASINET

DE TROEDE LARS HILLERUP VAR UFAGLÆRT.
DE TOG FEJL. \ 8-10
IT-FOLK SKAL LÆRE AT
FORSTÅ FORRETNINGEN \ 26-27
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TEMA \ EFTERUDDANNELSE

NÆSTFORMAND ADVARER:
IT-FOLKET ER PÅ VEJ TIL AT BLIVE
OPDELT I ET A- OG B-HOLD \ 2-5

NUMMER 01 \ 2016

At bruge kommunikationen strategisk har været en stor gevinst for
SAMDATA\HK.
Vi har lagt alle artikler online og bruger dem på alle sociale platforme vi er
tilstede på.
\

MAGASINET

NUMMER 02 \ 2016

MAGASINET

NUMMER 03 \ 2016

HVAD
SKAL JEG I
IT-BRANCHEN

?

SIKKERHED

TEMA:
KVINDER
I IT

\ KOMMUNIKATION

TEMA

MAGASINET

EFTERUDDANNELSE

NUMMER 04 \ 2016

MAGASINET

NUMMER 01 \ 2017

MAGASINET

NUMMER 02 \ 2017

TEMA

LØN

TEMA

FEJL

IT-ARKITEKTERNE
FÅR MEST I LØN
SØREN BLEV IT-ARKITEKT
VED ET TILFÆLDE

EFTERUDDANNELSE
ER EN SVÆR
BALANCE

SE HVOR MEGET DE
FORSKELLIGE
FAGGRUPPER TJENER
\ 13-17
DROP HEMMELIGHEDSKRÆMMERIET OM LØN
\5

\ LÆS OM IT-MEDARBEJDER DER BEGIK
EN FEJL TIL 5,7 MILLIARDER KRONER

SÅDAN FORHANDLER
DU LØN
\ 18

\ LÆS DE IT-STUDERENDES SYN PÅ DET AT FEJLE

CFO ASKS HIS CEO: “WHAT HAPPENS IF WE INVEST IN DEVELOPING OUR
PEOPLE, AND THEN THEY LEAVE THE COMPANY?”
CEO ANSWERS: “WHAT HAPPENS IF WE DON’T, AND THEY STAY?”

MAGASINET

NUMMER 03 \ 2017

TEMA

KURSER OG
FOREDRAG
\ 25-31

SÅDAN FORHANDLER
CHEFEN LØN
\ 24

\ LÆS OM, HVAD DER SKAL TIL FOR AT MISTE JOBBET FOR EN FEJL
\ LÆS ERHVERVSFOLKENE OM FEJL: “SKYLD OG SKAM VIRKER IKKE”

MAGASINET

OFFENTLIG
IT-UDVIKLING

NUMMER 04 \ 2017

TEMA

MAGASINET

MANGEL PÅ ITSPECIALISTER

NUMMER 01 \ 2018

TEMA

IT-SIKKERHEDSKULTUR

BORGERRÅDGIVER:

POLITIKERNE OVERSER
ULEMPER VED DIGITALISERINGEN
AF DET OFFENTLIGE \ 4

FRA EGET FIRMA TIL
STUDERENDE PÅ SU:

HENRIK LÆSER
IT-SIKKERHED

“VI HAVDE ÆLDRE MENNESKER,
DER GRÆD \ 8

\ SIDE 16

MØD NEO-GENERALISTEN:

EUROPAMESTRE I
DIGITALISERING \ 10

FREMTIDENS
NØGLEMEDARBEJDER

DE ANONYME SUCCESHISTORIER
OM IT I DET OFFENTLIGE \ 13

\ 12

KURSER OG
FOREDRAG
\ 26-31

KURSER
\ 29-31

STOR EFTERSPØRGSEL PÅ UDDANNELSE I IT-SIKKERHED \ SIDE 14

NUMMER 02 \ 2018

TEMA

MAGASINET

NUMMER 03 \ 2018

TEMA

HK BLADET

MAGASINET

HK BLADET

HK BLADET

GYMNASIEELEV TIL EM I IT-SIKKERHED \ BAGSIDEN

MAGASINET

DEN
IT-POLITISKE
STRATEGI

NYE
UDDANNELSER

NUMMER 04 \ 2018

TEMA

FOR FÅ
KVINDER I
IT

KAMPEN MOD PØLSEFABRIKKEN:

DIGITAL UNDERVISNING
SKAL SÆTTE LÆRERNE FRI \ 4

SÅDAN HAR SAMDATA
ARBEJDET FOR DIG
\ BEDRE UDDANNELSER
\ FLERE KVINDER IND I VORES FAG
\ MERE IT IND I FOLKESKOLEN
\ NEMMERE ADGANG
TIL EFTERUDDANNELSE
\ TILLIDSREPRÆSENTANTER
TÆT PÅ DIN HVERDAG

SAMDATA\HK-FORMAND:
DEL DATAMATIKERUDDANNELSEN I TO \ 3

Marianne Vind, Næstformand i HK Privat:

SEKSUEL
CHIKANE BØR
KOSTE DET
SAMME SOM
UBERETTIGET
FYRING
\ SIDE 10

VEND UDDANNELSESSYSTEMET
PÅ HOVEDET \ 12

NYE
KURSER
\ 30-31

NYE
KURSER
\ 30-31

Hver fjerde kvinde i IT-branchen udsættes
for uønskede seksuelle tilnærmelser
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\ KOMMUNIKATION

\ PODCAST
SAMDATA podcasten som i perioden har skiftet navn til DataSnak, er
blevet en hjørnesten i SAMDATAs kommunikation.
Vi fik Anders Høeg Nissen, kendt fra DR’s Harddisken, som medvært
og har valgt at udkomme hver 14 dag. Mellem 300 og 500 hører hvert
afsnit.
Man kan følge med på www.podcast.samdata.dk

\ HK.DK/SAMDATA
Efter et stort ønske fra medlemmer, studerende og bestyrelse brugte SAMDATA mange ressourcer på få lavet en ny udgave af vores hjemmeside, vi er
ikke færdige og afhængige af udviklingen af HK’s Sitecore CMS før at vi kan
nå i mål med vores ønsker.
Vi laver jævnligt selvstændige online artikler som via hjemmesiden, bliver
udsendt i HK’s nyhedsbrevs system.
\
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\ ONLINEKURSER

\ ONLINE KURSER
SAMDATA\HK strategi har i hele delegeretmøde perioden, været
at lave onlinekurser, som har det formål at give vores medlemmer
inspiration, hjælp eller repetere emner, som indgår i fag på Akademi- og Diplomfag på erhvervsakademierne indenfor IT.
Men da certificeringer også er en del af vores hverdag som
IT-professionelle, har vi også onlinekurser, som er taget direkte

fra certificeringsuddannelse, og på den måde kan give vores
medlemmer samme hjælp til at tage certificeringer.
Som noget nyt, udbød vi et onlinekursus, specielt for IT-ansatte i
forbindelse med GDPR.
Der er bred interesse for vores onlinekurser i alle sektorer i HK.
\

ONLINE
KURSER

12
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\ DELEGERETMØDE2K19

\ ØKONOMI
SAMDATA\HK’S BUDGET BLIVER FORDELT EFTER EN NØGLE BESTEMT AF HK/PRIVAT

SAMDATA\HK Budget 2018

3.820.328

SAMDATA\HK Budget 2017			

3.656.876

SAMDATA\HK Budget 2016			

3.656.876

I 2015 havde SAMDATA\HK et overforbrug på 282.524 kr. som blev overført til budget 2016

\ ÅRETS RESULTAT(ER)
\ 2016
Medlemsdemokratiet

\ 2017
78.569

Efteruddannelsesinitiativ

\ 2018
209.275

Medlemsaktiviteter

1.146.102

Medlemsdemokratiet

Medlemskommunikation

1.311.353

Medlemsaktiviteter

1.392.443

Medlemsaktiviteter

Medlemskommunikation

1.166.622

1.31.515,16

Politisk arbejde
Organisering og fastholdelse

70.973
300.000

Politisk arbejde
Organisering og fastholdelse

92.278

Medlemsdemokratiet

95.408
318.000

2.906.997

74.593,38

Medlemskommunikation
1.533.447,63
Politisk arbejde

3.274.556

140.581,51
Organisering og fastholdelse
316.435,84
3.406.572,84
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\ DELEGERETMØDE2K19

\ MEDLEMSUDVIKLINGEN

\ 2016

15.000

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

2016 \ 2017 \ 2018

12.881

\ 2017

15.033
15.665

\ 2018

\ LEDIGE
Gennemsnit antal ledige medlemmer
2018

605 medlemmer

2017			513 medlemmer
2016			474 medlemmer
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\ VEDTÆGTER

§

\ VEDTÆGTER FOR 				
LANDSFORENINGEN
SAMDATA\ HK
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\ VEDTÆGTER
VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN SAM-DATA
§1

NAVN

Landsforeningens navn er SAM-DATA/HK – IT-fagets fagforening.

§2

LANDSFORENINGENS FORMÅL

Stk. 1
			

Landsforeningens formål er, gennem et bevidst fagligt arbejde i samarbejde med HK/Danmark og HK-afdelingerne, at varetage
medlemmernes løn-, arbejds- og uddannelsesmæssige interesser.

Stk. 2
			
			
			

Landsforeningen skal arbejde for:
\ At alle, der arbejder inden for IT-faget, organiseres i SAMDATA\HK – IT-fagets fagforening.
\ At der på samtlige arbejdspladser, hvor der er mulighed for det, oprettes klubber og vælges tillidsrepræsentanter.
\ At der gennem en bred informationsvirksomhed skabes mulighed for en effektiv, faglig indsats på den enkelte arbejdsplads.

Stk. 3
SAMDATA\HK skal arbejde for:
			
\ At alle medlemmer, der ønsker det, bliver kompetenceudviklet og efteruddannet.
			
\ At IT-faget bliver attraktivt for alle uanset køn, alder, religion, seksualitet og etnicitet.
			
\ At alle i fremtidens folkeskolen bliver introduceret til programmering.
			
\ At IT-sikkerhed, herunder den enkeltes ret til et privatliv, bliver sat på dagsorden alle relevante
			
§3
LANDSFORENINGENS OMRÅDE

steder.

Medlemmer af HK optages i SAMDATA\HK, såfremt de har deres hovedbeskæftigelse ved IT-faget eller er under uddannelse til IT-faget.
§4

DELEGERETMØDE
Stk. 1

Delegeretmøde holdes hvert tredje år. Delegeretmødet er landsforeningens højeste myndighed.

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 delegerede ifølge regelsæt for landsklubber/landsforeninger og tillidsrepræsentantkollegier(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.

			

Beregningseksempel:
SAMDATA\HK delegeretmøde 2015
Delegerede 				
Delegerede i alt				
Medlemstal		30-06-2015
10.921
1 mandat koster				

120
120
91,0083

Nr.		
Afdeling		
Antal
Antal
101
Hovedstaden 		
4698
51,62
201
Sjælland		
823
9,04
901
Midt		
994
10,92
1301
Nordjylland		
1134
12,46
1601
Østjylland		
1622
17,82
1801
Sydjylland		
1019
11,19
3402
Midt-Vest		
613
6,73
		
I alt 		
10921
120,0000
Hertil kommer
Bestyrelsen						
1 suppleant						
I alt						

			
			
			

Antal
52
9
11
12
18
11
7
120
11
1
132

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.
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\ VEDTÆGTER
Stk. 3

Landsforeningens formand, næstformænd og bestyrelsesmedlemmer plus en suppleant er delegerede.

Stk. 4

HK-afdelingerne kan, for egen regning, deltage med 1 observatør.

Stk. 5

På delegeretmødet aflægges beretning og økonomisk oversigt over foreningens rådighedsbeløb, samt foretages valg.

Stk. 6
			

Delegeretmødet ledes af op til to valgte dirigenter. Der udarbejdes skriftligt beslutningsreferat, som udsendes sammen
med evt. reviderede vedtægter senest 1 måned efter delegeretmødets afslutning til alle delegerede samt brancheklubber.

Stk. 7
			

Indkaldelse til ordinært delegeretmøde skal ske med mindst 7 måneders varsel, gennem SAMDATA\HK’s blad,
afdelingerne og klubberne.

Stk. 8
			

Anmeldelse af delegerede skal, gennem HK-afdelingerne fremsendes til forbundet, senest 2 måneder før
delegeretmødets afholdelse.

Stk. 9
			

Forslag til behandling på delegeretmødet skal fremsendes til landsforeningens formand senest 30 dage f
ør delegeretmødets afholdelse.

Stk. 10
			

Dagsorden, økonomisk oversigt, hovedpunkter til beretningen samt indkomne forslag, tilsendes de valgte
delegerede senest 14 dage for delegeretmødet.

Stk. 11
			

Ekstraordinært delegeretmøde, med motiveret dagsorden, kan indkaldes af min. 5 bestyrelsesmedlemmer og skal
indkaldes, når mindst 10 % af landsforeningens medlemmer stiller forslag herom, eller når HK/Danmark ønsker det.

Stk. 12

§5

Ved indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde kan de i § 4 stk. 7, 8, 9 og 10 angivne tidsfrister fraviges.

BESTYRELSE

Stk. 1
			
			
			
			

Landsforeningens bestyrelse består af formand, 1. næstformand, 2. næstformand, 8 bestyrelsesmedlemmer og 5
bestyrelsessuppleanter, der vælges på delegeretmødet. Delegerede, som er under uddannelse på en IT-skole/akademi
(SU-berettiget dagsundervisning) kan, af deres midte vælge 1 repræsentant for hver uddannelsesretning til at sidde i
bestyrelsen som observatører.
Desuden vælges 1 suppleant fra hver uddannelsesretning.

Stk. 2
			

Alle SAMDATA\HK’s medlemmer er valgbare til hvervene i stk. 1 med undtagelse af medlemmer på frikontingent og
medlemmer, som ikke er erhvervsaktive.

Stk. 3
Stk. 4
			
			
			
			

Der skal tilstræbes, at hver sektor får mindst 1 bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant.
Der dannes et økonomiudvalg bestående af formand, 1 næstformand og to bestyrelsesmedlemmer.
Økonomiudvalget har følgende opgaver:
\ at udarbejde budget for landforeningens aktiviteter.
\ at foretage budgetopfølgning på landforeningens aktiviteter.
Medlemmerne hæfter ikke for landforeningens gældforpligtelser.

Stk. 5

Landsforeningens øvrige udvalg nedsættes af bestyrelsen.

Stk. 6

Valg af formand, 1. næstformand, 2. næstformand og bestyrelsen skal meddeles HK/Danmark.

Stk. 7

Formanden repræsenterer landsforeningen over for forbundet.

Stk. 8
			

Formanden repræsenterer sammen med den af forbundet dertil udpegede repræsentant, landforeningen over
for virksomhederne.

Stk. 9
			
			
			

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt.
Økonomiudvalgsmøder afholdes så ofte som økonomiudvalget finder det nødvendigt.
Ved længerevarende forfald af anden art (f.eks. ved orlov) skal den øverst placerede på suppleantlisten for perioden
have overdraget mandatet som bestyrelsesmedlem.
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\ VEDTÆGTER
Stk. 10
			
			
			

Såfremt et medlem af landsforeningens bestyrelse uden at melde forfald udebliver fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder,
kan bestyrelsen fratage medlemmet dets mandat ved at lade suppleanten overtage dette. Ved længerevarende forfald af anden
art (f.eks. ved orlov) skal den øverst placerede suppleant på listen for perioden have overdraget mandatet som
bestyrelsesmedlem.

Stk. 11
			
			

Der udarbejdes et referat af bestyrelses- og udvalgsmøder. Landsforeningens bestyrelsesreferat tilsendes landsforeningens
bestyrelse senest 2 uger efter hvert møde.
Landsforeningens bestyrelses- og udvalgsreferater tilgængeliggøres for brancheklubber og kontaktpersoner.

§6

DIÆTER OG REJSEUDGIFTER

Stk. 1
			

§7

FORHANDLINGSREGLER M.V.
Stk. 1

Stk. 2
			
			
Stk. 3

§8

Bestyrelsesmedlemmer, forhandlingsrepræsentanter, observatører i bestyrelsen og delegerede får dækket rejseudgifter og diæter
efter de af forbundets hovedbestyrelse fastsatte regler.

Landsforeningen må i alle tilfælde, hvor den tager spørgsmål op, handle i overensstemmelse med love og regler for HK/Danmark.
Til at føre overenskomstforhandlinger vedrørende de specielle forhold for IT-personale, nedsætter bestyrelsen
forhandlingsudvalg bestående af medlemmer i eller uden for landsforeningens bestyrelse, efter aftale med forbundet i
hvert tilfælde. Forhandlingerne føres sammen med den af forbundet/forbundssektoren udpegede tillidsrepræsentant.
Forhold i landsforeningen, der ikke er beskrevet i disse vedtægter, forhandles med HK/Danmark.

LOVÆNDRINGER OG OPLØSNING

Stk. 1
			
Stk. 2

Alle beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal. Til ophævelse af landsforeningen fordres dog 2/3 majoritet
af de afgivne stemmer.
Ved landsforeningens ophævelse tilfalder eventuelle midler HK/Danmark.

Vedtaget på delegeretmøde i 2015.
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