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SAMDATA\HK’S 
DELEGERETMØDE 
21.-22. NOVEMBER 2015

\ PROGRAM

\ LØRDAG 21. NOVEMBER

12.30 Frokost

13.10 Tour de Christiansminde ved Jan Borup Coyle

13.30 Åbning og velkomst ved formanden

15.30 Kaffepause

16.00 Delegeretmødet genoptages

19.00 Middag

00.00 Natmad

\ SØNDAG 22. NOVEMBER

09.00 Delegeretmøde genoptages

Ca. kl. 12 Sandwich to go

\ 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

DELEGERETMØDE \ 2K15
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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.

\ FORRETNINGSORDEN
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\ BESTYRELSENS BERETNING

I perioden siden sidste delegeretmøde har SAMDATA\HK fokuseret på det, 
der er helt afgørende for IT-medarbejderne. Samtidigt fik vi med konfe-
rencen ”Den Digitale Kant” vist, hvorfor det er afgørende at få sat program-
mering for de nye generationer på dagsordenen.

På overenskomstområdet er tiderne blevet bedre, men fremskridtene er 
små, og grundlæggende er det stadigt de gamle industrivirksomheder, der 
dikterer udviklingen. 

Overenskomst – stadig et forkert princip
De overenskomster, der er indgået siden sidste delegeretmøde, har indeholdt 
nogle små forbedringer og har generelt været tålelige, men der er stadig 
grundproblemer med overenskomsterne, som skal løses.
Der sker desværre stadig ikke nogen udvikling inden for de tre vigtigste 
områder: 
\  Funktionslønnen bliver alt for ofte brugt som løftestang for det 

grænseløse arbejde. Det har taget årtier at kæmpe sig til en 37-timers 
arbejdsuge, som nu sjældent holder i praksis. Stress er et af de største 
problemer blandt IT-folk, og årsagen skal ofte findes i de manglende 
grænser mellem arbejde og fritid.

\  Det er et grundlæggende problem, at overenskomstsystemet er baseret 
på, at man først forhandler overenskomster for industriarbejderne, som 
så ender med at sætte præcedens for alle andre. Dermed er det reelt fa-
gområder, der er i tilbagegang, som kommer til at styre bl.a. lønudviklin-
gen. IT-medarbejdere arbejder inden for et område, hvor der er konstant 
udvikling, fremgang og skabes ny værdi for samfundet. Derfor er det 
selvfølgelig uacceptabelt, at lønudviklingen i fremtidens fag skal dikteres 
af, hvad der er muligt at forhandle på områder, der mest er i tilbagegang.

\  50 % - reglen betyder stadigvæk, at man ikke kan kræve overenskomst, 
hvis ikke 50 % af de ansatte inden for HK-området også er medlem af 
HK. Det er en regel fra før krigens tid, hvor arbejdsmarkedet var helt an-
derledes, og det er uforståeligt, at arbejdsgiverne vil blokere en naturlig 
og fornuftig ret til overenskomst for de ansatte.

 Efter finanskrisen er lønudviklingen endeligt havnet på et niveau, så 
lønnen atter følger med prisudviklingen. Men tager man i betragtning, at 
IT-folket er under konstant pres for at opgradere deres fagkundskaber, 
har stressede jobs og ofte er afgørende for innovation i virksomhederne, 
så burde det være et fagområde med lønfremgang.

 På den offentlige overenskomst har vi fået ændret en afgørende detalje: 
Hvis overarbejde flere gange afvarsles med kort varsel, har vi nu muli-
gheden for at få problemet taget op i Moderniseringsstyrelsen. Dermed 
mindsker vi risikoen for, at medarbejderne kommer til at stå standby 
uden at få betaling for det.

 Men ubegrænset overarbejde er et af de væsentligste problemer i 
IT-branchen. Der er konstant en projektplan, der skal overholdes, nogle 
systemer, der skal opdateres eller et produkt, der skal lanceres, på en 
urealistisk kort tidsplan. 

 Der er intet i vejen med at gøre en ekstra indsats i korte perioder, men 
når overarbejde og stress er en næsten konstant tilstand, så er der tale 
om forkerte prioriteringer, der skal løses – både af hensyn til medarbe-
jderne og af hensyn til virksomhederne, så de ikke nedslider deres 
vigtigste værdi, nemlig medarbejderne. 

\  BESTYRELSENS 
 BERETNING 2015

”
Vi kommer ikke længere, når dem der får 
20.000 i månedsløn ikke vil være solidariske 
med dem, der får 30.000 kr. 
Solidaritet går begge veje.

Thomas Bisballe. 

\
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Uddannelse: Det vigtigste værktøj for IT-folk
Intet andet fag har et så ubarmhjertigt og samtidigt fantastisk indbygget 
krav om, at man skal lære nyt hele tiden.
Selv om grundprincippet i if-then-else ikke har ændret sig, og selv om en 
database stadig er en database, så ændrer IT-faget sig konstant med nye 
styresystemer, nye programmeringssprog, nye platforme og nye sensorer - 
mens hastighed og kapacitet løbende fordobles. 
Hvis SAMDATA\HK-medlemmerne ikke følger med i de nye værktøjer og 
muligheder, strander de i et hjørne af faget med en gammel platform, hvor 
de det ene øjeblik er uundværlige og det næste øjeblik er arbejdsløse. 
Derfor har både vi som arbejdstagere og arbejdsgiverne et fælles ansvar for 
videreuddannelse, og derfor har uddannelse altid været i fokus i SAMDATA\
HK.
Først og fremmest tilbyder vi løbende medlemmerne stribevis af kurser til 
fordelagtige priser. Vi ved, at det er noget af det, som medlemmerne tjekker 
først i SAMDATA Magasinet, og noget af det, som de sætter mest pris på af 
alle vore medlemstilbud.
Rigtigt mange IT-folk er helt eller delvist selvlærte. Det er positivt, fordi det 
viser, at vore medlemmer higer og søger efter at blive klogere og bedre til 
deres fag. Det ligger næsten som en del af DNA’et i faget, at man hele tiden 
følger med, udveksler viden, tester nye værktøjer og interesserer sig for at 
gøre tingene bedre og smartere.
Ulempen ved at være selvlært er, at man ikke har dokumentation for al 
den viden, man selv har skaffet sig. Derfor er de nye muligheder for Real 
Kompetence Vurdering (RKV) helt essentielle for vore medlemmer. Under 
den ordning kan medlemmer få papir på den viden de allerede har, så de kan 
nøjes med at supplere med de elementer, de mangler, i stedet for at starte 
forfra.

Vi har både hjulpet medlemmer og har aktivt brugt eksemplets magt i 
SAMDATA\HK Magasinet og nyhedsbrevene: Carsten Woller, der tidligere 
var lastbilchauffør, skiftede til et job som IT-supporter, men måtte efter et 
par år erkende, at han lønmæssigt var stødt mod loftet, fordi han manglede 
papirer på sine kundskaber. 
Med hjælp fra SAMDATA\HK blev han sendt forbi Teknisk Erhvervsskole 
Center i Ballerup, hvor man fik overblik over den viden og de kurser, han alle-
rede havde. Det betød, at han kunne erstatte flere års uddannelse med blot 
13 ugers efteruddannelse. I dag har han officielle papirer på kundskaberne, 
og står derfor langt bedre, hvis han en dag skal skifte job. Og så fik han i 
øvrigt en pæn lønstigning efter endt uddannelse.

Outsourcing – en god ide hvis man ikke taber viden
I IT-branchen outsources der stadigvæk jobs i stor stil til Østeuropa og Asien, 
og i SAMDATA\HK ved vi om nogen, at verden er global. Den del kan og skal 
vi ikke kæmpe mod.
Men det er vigtigt både for de enkelte virksomheder og for Danmark, at 
vi kun outsourcer, når det giver mening i det store regnskab. IT-systemer 
er ikke længere bare en support-funktion. Mange steder er IT-udvikling 
afgørende for virksomhedens mulighed for at sende nye produkter på gaden.
Med outsourcing risikerer man, at den interne viden og fleksibilitet går tabt. 
Ideer opstår lige så ofte nede på gulvet som øverst i virksomheden, men hvis 
hele den funktion ligger i et fjernt land, risikerer man at gå glip af en vigtig 
fremdrift.

Børn: Lær dem at bygge fundamentet
Som fagforening har vi også et ansvar for at bidrage til samfundet, når vi kan 
se et behov for videreudvikling.

\ BESTYRELSENS BERETNING

”
Hvis du er vokset op med fremtidens sprog 
– programmering – så er det en viden, du 
sidenhen kan sætte strøm til, selv om du er 
sygeplejerske.

Thomas Bisballe.

”
”Hvis vi ikke oplærer vores børn i den di-
gitale verden, så havner arbejdet i Polen, 
Indien eller Kina. Hvis de i stedet får det 
digitale ind med modermælken får vi nogle 
fantastiske programmører og udviklere. 

Gitte Korsgaard.

\
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\ BESTYRELSENS BERETNING

Et af de klareste behov er, at vi får uddannet fremtidens generationer, så de 
kan udnytte de mange muligheder, som IT giver samfundet. Teknologi er fun-
damentet for fremtidens udvikling, og der er stort set ikke den nyskabelse, 
som ikke har et element af elektronik og programmering indbygget. 
Derfor arrangerede SAMDATA\HK i 2014 konferencen ”Program or Be 
Programmed”, som samlede danske og internationale eksperter, der har vist, 
hvordan man vender programmering fra at være nørdet til en spændende 
udfordring for børn - fx med robotter og små computerspil.
Med konferencen viste vi, hvordan vi kan ændre fokus, så vore børn ikke 
bare bliver forbrugere af elektronik, men bliver i stand til at forstå og udnytte 
mulighederne i IT og skabe de ting, som skal gøre hele verden bedre – mens 
de skaber danske arbejdspladser. Med ”Program or Be Programmed” satte vi 
netop det budskab på dagsordenen.
Siden har vi fulgt op med en stribe velbesøgte weekend-seminarer, der har 
uddannet voksne, så de selv er i stand til at gå ud og skabe lokale initiativer, 
hvor børn og unge kan lege sig til viden og kundskaber inden for IT-området.

Tag ansvar, så vi får flere kvinder i IT
Arbejdet med ”Den Digitale Kant” har i øvrigt vist, at man godt kan bryde 
den mandlige dominans inden for IT-området. Hovedparten af konferencens 
keynote-speakers var kvinder, og en meget stor andel af deltagerne i konfe-
rencen var kvinder.
Når drenge og piger starter på programmering som små, er der endnu ingen 
fordomme. Og når IT ikke serveres som et isoleret og nørdet fænomen, men 
pludseligt handler om uddannelse eller sundhed, så forsvinder kønsbarrierne.

De produkter, som IT-branchen leverer, bruges lige så meget af kvinder som 
af mænd. Derfor er det rigtig dårlig udnyttelse af vore resurser, hvis kvinder 
ikke indgår i skabelsen af IT-produkter. Vi går glip af deres viden og indsigt. 
Derfor hviler der et stort ansvar på arbejdsgiverne, der er nødt til at rekrut-
tere og fastholde kvinder i IT-branchen.

Fra iPad til Podcast
SAMDATA\HK gør en del ud af at holde kontakten til medlemmerne. Hen 
over de seneste par år har vi fået løftet og professionaliseret kvaliteten af 
SAMDATA\HK Magasinet og vores nyhedsbrev. Samtidigt har vi arbejdet 
med synligheden på de sociale medier.
Et af de tiltag vi havde ventet os en del af, var tabletudgaverne af SAMDATA 
Magasinet. Det blev et meget lækkert produkt, men vi har erkendt, at me-
dlemmerne ikke brugte tilbuddet, og at udgifterne var for høje. Vi skal følge 
med medieudviklingen, men skal også sørge for at bruge medlemmernes 
penge fornuftigt.
Derfor har vi inden for det sidste år lanceret SAMDATA\HK’s Podcast og 
samlet nyhedsbreve og SAMDATA\HK MAGASINET på en Wordpress-plat-
form, som det er nemt at dele og linke til på de sociale medier. Derfor en 
enkelt opfordring: Gør det gerne til en vane at dele SAMDATA\HK’s indhold 
på de sociale medier, du selv foretrækker. På den måde når vores budskab 
længere ud.

Fra BETACAMP til rekruttering på uddannelsesinstitutioner
I forrige delegeretperiode arrangerede SAMDATA\HK i flere runder Beta-
camp, hvor unge IT-folk fik lov til at bide skeer med rigtige udviklingsopgaver.
Kvaliteten af arrangementerne var i top, og deltagerne var begejstrede over 
de faglige udfordringer, de fik lov til at kaste sig over, men vi måtte erkende, 
at konceptet var for dyrt i forhold til den rekrutteringsmæssige effekt, det 
havde. Budskabet nåede simpelthen ikke langt nok ud.

”
Uanset hvor meget vi taler om køn og liges-
tilling, så er det arbejdsgiverne, der afgør, 
om kvinder kommer ind i faget”. 

Thomas Bisballe.

”
Rent tekstmæssigt har vi ikke fået meget 
igennem i overenskomsterne, men indfly-
delsesmæssigt står vi stærkere og er tæt-
tere ved forhandlingsbordet end tidligere.

Per R. N. Nielsen
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Vi fik imidlertid demonstreret et fortrinligt koncept for samarbejde mellem 
unge IT-folk og erhvervslivet, og det er vores håb, at vi har inspireret fx 
uddannelsesinstitutioner til at tage stafetten op.

Det er stadigt vigtigt for SAMDATA\HK at rekruttere de unge, og derfor 
fokuserer vi stadig på at nå ud til dem, mens de stadig er på uddannelse-
sinstitutionerne. Her kan de bl.a. nyde godt af muligheden for et gratis 
kontingent, mens de er under uddannelse.

Fusioner i horisonten?
I fagforeningskredse tales der en del om en mulig fusion mellem FTF og LO 
et stykke ude i horisonten. Hvis den fusion bliver en realitet, vil det også 
betyde, at SAMDATA\HK og Prosa kommer under samme organisationspa-
raply.
Tidligere har der måske været en tendens til, at Prosas medlemmer havde 
en længere uddannelse end medlemmerne hos SAMDATA\HK, men ud-
dannelsesniveauet stiger konstant og dermed udjævnes forskellene. I dag 
har mere end halvdelen af vore nye medlemmer en lang eller mellemlang 
uddannelse.
Vi samarbejder allerede med PROSA, og vores erfaring er, at modsætnin-
gerne mellem de to fagforeninger er mindre end nogensinde før, og 
forståelsen for fælles fodslag er større end nogensinde før.
Vi har allerede lavet en fælles overenskomst, hvor både SAMDATA\HK, 
Prosa, IDA og magistrene gik sammen om en overenskomst med CGI. Den 
type aftaler kommer vi sikkert til at se flere af i fremtiden.

Vi kan ikke forudsige, om der kommer en fusion, og hvad den præcist kom-
mer til at betyde. Men det er logisk allerede nu at styrke kontakten mellem 
de to fagforeninger, lave fælles aktiviteter og flere fælles overenskomster.

Glem ikke din lokale hverdagshelt 
I en årsberetning fokuserer man ofte på forandringerne og de nye ting. Men 
det væsentligste i hele SAMDATA\HK er ikke nyt. Det er en af de ting, som 
bare er der, og som man derfor nemt glemmer – nemlig din lokale tillidsre-
præsentant.

Det er dem, der ofte tjekker kontrakter, når der skal ansættes nye folk, og 
som helt sikkert står ved medarbejdernes side, hvis virksomheden skal igen-
nem en fyringsrunde, eller hvis en personalesag spidser til – uanset om det 
egentlig var fyraften for længe siden.
Når de gør deres arbejde, forhindrer de konflikterne i at opstå eller eskalere. 
Når de gør deres arbejde, spotter de den stressede kollega og hjælper med 
at undgå sygemeldinger. Når de gør deres arbejde bedst, så værdsætter 
cheferne dem for deres evne til at få tingene til at glide.

SAMDATA\HK ønsker en fagforening, hvor medlemmerne ikke så meget er 
kunder, men i stedet medlemmer og gerne ”aktivister”. Derfor skal det være 
nemt for medlemmerne at bidrage til det politiske arbejde og muligt at gøre 
en indsats både i kort og lang tid, alt efter hvad der passer medlemmerne.

Derfor slutter denne beretning med en særskilt tak til tillidsrepræsentan-
terne for alle de timer, de bruger, for alle de problemer, de løser og for den 
indsats, de gør hver eneste dag for, at det skal være rart at arbejde i IT-faget 
i Danmark. 

\

\ BESTYRELSENS BERETNING

”
Medarbejderne er bedre tjent med, at de to 
fagforeninger står sammen. Ellers er det for 
nemt at spille folk ud mod hinanden.

Per R. N. Nielsen

”
Det samarbejde, vi har haft med PROSA i 
den forløbne periode, har foregået i et godt 
klima og helt uden samarbejdsproblemer.

Thomas Bisballe.

\
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\  KOMMUNIKATION

\ TABLET

På delegeretmødet i 2012 fortalte vi begejstret om vores tabletudgave af 
SAMDATA\HK Magasinet. Siden er vi blevet meget klogere, hvilket kunne 
læses i dette indlæg:

http://magasin.samdata.dk/samdatahk-opgiver-ipad-udgave-ryk-
ker-paa-wordpress/

\ MAGASIN

SAMDATA\HK Magasinet udkommer 4 gange om året og er stadig krum-
tappen i vores kommunikation. Vi har forsøgt at skabe sammenhæng mellem 
magasinet og resten af vores kommunikation. Derfor bliver kommende tema 
diskuteret i vores podcast, og vores historier fra magasinet bliver via vores 
magasinhjemmeside taget med i nyhedsbrevene.

Vi har forsøgt at lave tematiserede magasiner, som vores medlemmer har 
kunnet se sig selv i, og som beskriver den virkelighed, de oplever til hverdag. 
Responsen fra medlemmer har været yderst positiv, og vores magasin bliver 
brugt i markedsføringen af SAMDATA\HK på mange virksomheder.

MAGASINET   NUMMER 03 \ 2012

NU OGSÅ TIL 
DIN TABLET

sa
m

da
ta

.d
k/

ta
bl

et

MAGASINET   NUMMER 01 \ 2013

C:\ >chcp 850 
C:\ >del c:\mappe1\indhold.ext
C:\ Run DetStoreMobiltyveri.exe
C:\ >cd a:\mappe1 
C:\ Run EnPassioneretInternetaktivistErDød.exe
C:\ >copy c:\mappe1\fil1.ext a:\mappe2 
C:\ Run PasPåDenTeknologiskeElefantkirkegård.exe
C:\ >erase c:\mappe1\filnavn.ext 
C:\ Run ItVækstKræverInfrastrukturOgViden.exe
C:\ >debug c:\mappe\filnavn
C:\ Run ViErLidtRestriktiveMedFOrældreIntra.exe
C:\ >ren navn1
C:\ Run HjemløseFårItUndervisningPåGaden.exe
C:\ >del c:\mappe1\filnavn.ext
C:\ Run FraKøbenhavnTilDublin.exe
C:\ >ren navn1
C:\ >del c:\mappe1\filnavn.ext
C:\ Run SamDataDelegeretMøde2012.exe
C:\ >cd a:\mappe1 
C:\ Run SamDatasBlogProjekt.exe
C:\ >erase c:\mappe1\filnavn.ext 
C:\ Run MereFokusPåKompetence.exe
C:\ >md c:\mappe1 
C:\ Run DagpengeOgSelvstændigVirksomhed_SådanGørDu.exe
C:\
C:\
C:\ 
C:\
C:\
C:\
C:\\\\\\\\\\\\\\\\
C:\
C:\ >del 

MAGASINET   NUMMER 02 \ 2013
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\ PODCAST

Som noget nyt har vi eksperimenteret med at udgive en podcast i 2015. Det 
er i skrivende stund blevet til 8 udgivelser, og vi regner med at nå 10, inden 
året er omme.

Responsen på podcasten har været positiv, og mange lyttere har været 
ivrige til at kommentere. Vi er blevet gradvist bedre til at lave indhold, og det 
har været en utrolig spændende opgave at prøve et nyt medie af.
At podcaste er en relativ billig måde at lave mere dybdegående kommunika-
tion på, og hvis evalueringen falder positivt ud, håber vi at fortsætte med at 
podcaste.

Man kan følge med på www.podcast.samdata.dk 

\ NYHEDSBREVE

HK har nu et fuldt udbygget og segmentbart nyhedsbrev, som 
SAMDATA\HK bruger sammen med sektorenes nyhedsbreve, og vi har 
vores eget kursus/foredragsnyhedsbrev, som afdelinger også bidrager til.

Vi er meget tilfredse med det nye nyhedsbrevssystem, som vi skal blive 
endnu bedre til at bruge funktionaliteterne i.

MAGASINET NUMMER 03 \ 2013

MAGASINET 
KAN NU HENTES AF DE 

LÆSERE SOM HAR 
EN ANDROID TABLET, 

TJEK GOOGLE 
PLAY

MAGASINET NUMMER 04 \ 2013

 S12 
 SOLIDARITET 
 PÅ EN NY MÅDE

MAGASINET NUMMER 01 \ 2014

 PROGRAMMERING

STORT 
KURSUS-TILLÆG

2014
SIDE 21-30

MAGASINET   NUMMER 02 \ 2013

\ KOMMUNIKATION

10



\ KOMMUNIKATION

MAGASINET NUMMER 02 \ 2014

 IT-SUPPORT

MAGASINET NUMMER 03 \ 2014 MAGASINET NUMMER 

TEMA OM DRIFT:
SØREN OVERVÅGER 
6000 SERVERE 
FRA AALBORG

LÆS OGSÅ I DETTE NUMMER

\ E-BOMBER KAN TRUE DATACENTRE
\ SÅDAN KOMMER DU VIDERE I KARRIEREN
\ DATAMATIKERUDDANNELSE I GRENAA 

REDUCERER FRAFALD
\ HACK DIG TIL SJOVERE HVERDAG

\ HJEMMESIDE

www.samdata.dk er blevet til www.hk.dk/samdata og er en såkaldt visit-
kort-hjemmeside, som er integreret i HK’s CMS løsning.

Vi har udbygget med en række subdomæner som podcast.samdata.dk og 
magasin.samdata.dk, og det er vores mulighed for lave elementer, der ligger 
udover funktionaliteten i HK’s CMS. Den strategi vil vi forsætte med.

W
W
W
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\ KOMMUNIKATION

\ SOCIALE MEDIER

Vi er meget aktive på Facebook og LinkedIn fortsat, og vi bruger mange 
kræfter på at markedsføre artikler og kurser begge steder, ligesom vi prøver 
at skabe debat begge steder, når det er oplagt. 

MAGASINET NUMMER 

STOR 
OVERSIGT OVER

KURSER/FOREDRAG

2015
SIDE 28-31

TEMA OM E-HANDEL:

JEG HAR LAVET ALLE DE
FEJL, MAN KAN LAVE

MED EN WEBSHOP

LÆS OGSÅ I DETTE NUMMER

\ KVINDER CHIKANERES UD AF IT - SIDE 25
\ NØRDERNE ER HOVEDPERSONER - SIDE 15
\ REJSENDE I BITS OG BYTES - SIDE 10

\ SIDE 1

MAGASINET  NUMMER 02 \ 2015

“IT-MEDARBEJDERE 
ER JAGET VILD”
Trine Kolding

\ FÅ GODE RÅD TIL AT STYRE 
   DIN TID LÆS SIDE 2-5

LÆS OGSÅ I DETTE NUMMER:

\ OVERMOD SKYLD I FEJLSLAGNE IT-PROJEKTER -  SIDE 14-16
\ FUNKTIONSLØN UNDERGRAVER RETTIGHEDER -  SIDE 13
\ SÅDAN HJÆLPER DU EN STRESSRAMT TILBAGE TIL JOBBET -  SIDE 24-26

MAGASINET  NUMMER 03 \ 2015

MØD
SAMDATAS

BESTYRELSE
I DETTE 

NUMMER

 

 \ FOREDRAG
 & WEBINARER

 \ SIDE 12, 13, 30 OG BAGSIDEN

DELE
GERET
MØDE 
2K15
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\  KURSER, FOREDRAG 
 OG KONFERENCER

\ KURSER OG FOREDRAG

SAMDATA\HK har siden sidste delegeretmøde afholdt mere end 500 kurser 
og foredrag. Det har været bestyrelsens ønske at vi skulle have et stort 
udbyd af IT aktiviteter over hele landet.
Vi har udbudt et stort antal webinarer med forskellige leverandører, og det er 
noget der vil vokse i fremtiden, da online kurser er det som flest efterspør-
ger. Webinarene har haft en utrolig varieret udbud, og har den styrke at de 
kan arrangeres hurtigt, når der kommer nye udgaver af programmer.
Python programmering, Børn og programmering og Penetrationstest har 
været nogen af de mere usædvanlige længerevarende forløb vi har afholdt.

Derudover har vores kurser drejet sig som webudvikling, softwareudvikling 
og app udvikling.
Vi har gennemført forløb omkring ”Maker” verden med udgangspunkt i ar-
duino, Python og Raspberry PI og har afholdt 2 ”Maker” weekender i Århus 
og København.
Vi bruger næsten halvdelen af vores penge på kurser og foredrag og den ud-
vikling vil fortsætte da det er en vigtig styrke i forhold til vores konkurrenter.
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 \ KURSER, FOREDRAG OG KONFERENCER

\ KONFERENCER

Vi afholdte i 2014 konferencen dendigitalekant.dk København. Konferencen 
handlede om børn og programmering og var en stor succes som fik omtale i 
flere medier. Konferencen havde mere end 100 deltagere.
Konferencen var en udløber af det store arbejde SAMDATA\HK har lavet for 
at få flere børn til at interessere sig for programmering, hvor vi har uddannet 
medlemmer til at undervise børn i netop det. 

Vi satser på at 2016 bliver året hvor starter mange aktiviteter for børn op 
flere steder i landet.

SAMDATA\HK har også afholdt en konference for TR og AMR
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 \ DELEGERETMØDE

\  ØKONOMI

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

SAMDATA\HK Budget 2015                                          3.990.973

SAMDATA\HK Budget 2014   3.983.717

SAMDATA\HK Budget 2013   4.131.063

SAMDATA\HK Budget 2012   4.189.040

I 2012 havde SAMDATA\HK et overforbrug på 800.000 kr. som blev overført til budget 2013.
 
I 2014 havde SAMDATA\HK et overforbrug på 80.000 kr. som blev overført til budget 2015.

\ 2013

Uddannelse til og af HK’ere 44.933,66

Medlemsdemokratiet 42.887,58

Medlemsaktiviteter/- fordele 1.261.212,23

Medlemskommunikation 1.631.547,80

Politisk arbejde 132.793,32

Hvervning/fastholdelse 197.340,62

Administration og ledelse 1.558,78

 3.312.273,99

\ 2014

Uddannelse til og af HK’ere 58.4167,07

Medlemsdemokratiet 55.179,48

Medlemsaktiviteter/- fordele 1.087.927,54

Medlemskommunikation 1.497.781,46

Politisk arbejde 82.730,87

Hvervning/fastholdelse 248.923,07

Administration og ledelse 1.000,00

 3.557.709,49

\ 2015

Uddannelse til og af HK’ere 1.428.776,14

Medlemsdemokratiet 71.943,08

Medlemsaktiviteter/- fordele 688.099,72

Medlemskommunikation 884.025,39

Politisk arbejde 37.796,31

Hvervning/fastholdelse 163.599,90

Administration og ledelse 

 3.274.240,54

(endnu ikke afsluttet)

\  ÅRETS RESULTAT(ER)
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 \ DELEGERETMØDE

\  MEDLEMSUDVIKLINGEN
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\ VEDTÆGTER
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\  VEDTÆGTER FOR     
 LANDSFORENINGEN
 SAMDATA\ HK
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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 SAM-DATA/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
 

§ 3               LANDSFORENINGENS OMRÅDE

 Medlemmer af HK optages i SAM-DATA, 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 på arbejdspladsen
   Til delegeretmødet kan hver arbejdsplads med mindst 5 SAM-DATA-medlemmer vælge 1 delegeret pr. påbegyndt  
   50 SAM-DATA-medlemmer indtil 300 SAM-DATA-medlemmer.
   Herudover kan yderligere vælges 1 delegeret for hver påbegyndt 400 SAM-DATA-medlemmer.
 
   HK-afdelinger, der ikke er dækket af brancheklub, kan blandt de medlemmer, der henholdsvis er beskæftiget på arbejdspladser 
   med under 10 SAM-DATA-medlemmer eller er uden beskæftigelse vælge 1 delegeret for hver påbegyndt 
   50 SAM-DATA-medlemmer indtil 300 SAM-DATA-medlemmer.
 
   Herudover kan yderligere vælges 1 delegeret for hver påbegyndt 400 SAM-DATA-medlemmer.
   Arbejdspladser med mindst 10 SAM-DATA-medlemmer, hvor der ikke er oprettet klub, kan vælge 1 delegeret.

   Valg i HK-afdelingerne
   HK-afdelinger, der ikke er dækket af en brancheklub, kan blandt de medlemmer, der henholdsvis er beskæftiget på arbejdspladser  
   med under 10 SAM-DATA-medlemmer eller er uden beskæftigelse, vælge 1 delegeret for hver 50 SAM-DATA-medlemmer indtil  
   300 SAM-DATA medlemmer. Herudover kan der vælges en delegeret for hver påbegyndt 400 SAM-DATA medlemmer.
 
 Stk. 3 Valg i SAM-DATA brancheklubber
   SAM-DATA brancheklubber under en eller flere HK-afdelinger, kan vælge 1 delegeret for hver påbegyndt 
   50 SAM-DATA-medlemmer indtil 300 SAM-DATA-medlemmer. Derudover kan der i ovenstående yderligere vælges 1 delegeret for  
   hver påbegyndt 400 SAM-DATA-medlemmer.
 
   Eksempel på ovenstående:
    5 – 50    medlemmer =    1 delegeret
   51 – 100  medlemmer =    2 delegerede
   101 – 150   medlemmer =    3 delegerede
   151 – 200  medlemmer =    4 delegerede
   201 – 250  medlemmer =    5 delegerede
   251 – 300 medlemmer =    6 delegerede
   301 – 700  medlemmer =    7 delegerede
   701 – 1100 medlemmer =    8 delegerede osv.              
 
 Stk. 4               Landsforeningens formand, næstformænd og bestyrelsesmedlemmer er delegerede.
 
 Stk. 5               Medlemmer som er under uddannelse på en it-skole/it-akademi (SU-berettiget dagsundervisning) kan på hvert uddannelsessted  
   blandt deres midte vælge 1 delegeret for hver uddannelsesretning. Såfremt der er mere end 50 medlemmer, kan der 
   vælges 2 delegerede pr. uddannelsesretning.
 

\ VEDTÆGTER

18



20

 Stk. 6               Medlemstallet pr. 30. juni forud for delegeretmødet lægges til grund for valg af delegerede.
 
 Stk. 7              HK-afdelingerne kan, for egen regning, deltage med 1 observatør.
 
 Stk. 8               På delegeretmødet aflægges beretning og økonomisk oversigt over foreningens rådighedsbeløb, samt foretages valg.
 
 Stk. 9               Delegeretmødet ledes af mindst 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. 10              Indkaldelse til ordinært delegeretmøde skal ske med mindst 2 måneders varsel, gennem SAM-DATAs blad, 
   afdelingerne og klubberne.
 
 Stk. 11               Anmeldelse af delegerede skal, gennem HK-afdelingerne fremsendes til forbundet, 
   senest 20 dage før delegeretmødets afholdelse.
 
 Stk. 12              Forslag til behandling på delegeretmødet skal fremsendes til landsforeningens formand senest 30 dage 
   før delegeretmødets afholdelse.
 
 Stk. 13              Dagsorden, økonomisk oversigt, hovedpunkter til beretningen samt indkomne forslag, tilsendes de valgte delegerede 
   senest 14 dage for delegeretmødet.
 
 Stk. 14              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. 15              Ved indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde kan de i § 4 stk. 10, 11, 12 og 13 angivne tidsfrister fraviges.

§ 5               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 SAM-DATAs medlemmer er valgbare til hvervene i stk. 1 med undtagelse af medlemmer på frikontingent og 
   medlemmer som ikke er erhvervsaktive.
 
 Stk. 3               Der skal tilstræbes, at hver sektor får mindst 1 bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant.
 
 Stk. 4                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 overfor forbundet.
              
 Stk. 8              Formanden repræsenterer sammen med den af forbundet dertil udpegede repræsentant, landforeningen overfor 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.
 

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

§ 7               FORHANDLINGSREGLER M.V.

 Stk. 1               Landsforeningen må i alle tilfælde, hvor den tager spørgsmål op, handle i overensstemmelse med love og regler for HK/Danmark.
 
 Stk. 2               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.

 Stk. 3               Forhold i landsforeningen, der ikke er beskrevet i disse vedtægter, forhandles med HK/Danmark.
 

§ 8               LOVÆNDRINGER OG OPLØSNING

 Stk. 1               Alle beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal. Til ophævelse af landsforeningen fodres dog 2/3 majoritet af 
   de afgivne stemmer.
 
 Stk. 2              Ved landsforeningens ophævelse tilfalder eventuelle midler HK/Danmark.

 Vedtaget på delegeretmøde i 2012.
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\  FORSLAG TIL          
 VEDTÆGTSÆNDRINGER

§
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\ VEDTÆGTSÆNDRINGER

\ NUVÆRENDE §2

§ 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 SAM-DATA/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

\ FORESLÅS ÆNDRET TIL 

§ 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 SAM-DATA/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
 Landsforeningen 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 folkeskole bliver introduceret til programmering.
 \  At IT-sikkerhed, herunder den enkeltes ret til et privatliv, bliver sat på dagsorden alle relevante steder.

\ VEDTÆGTSÆNDRING - GENERELT

Navnet SAM-DATA ændres til SAMDATA\HK alle steder muligt.
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\ NUVÆRENDE §4

§ 4              DELEGERETMØDE

 Stk. 1 Delegeretmøde holdes hvert tredje år. Delegeretmødet er landsforeningens højeste myndighed.
 
 Stk. 2 Valg på arbejdspladsen
   Til delegeretmødet kan hver arbejdsplads med mindst 5 SAM-DATA-medlemmer vælge 1 delegeret pr. påbegyndt  
   50 SAM-DATA-medlemmer indtil 300 SAM-DATA-medlemmer.
   Herudover kan yderligere vælges 1 delegeret for hver påbegyndt 400 SAM-DATA-medlemmer.
 
   HK-afdelinger, der ikke er dækket af brancheklub, kan blandt de medlemmer, der henholdsvis er beskæftiget på arbejdspladser 
   med under 10 SAM-DATA-medlemmer eller er uden beskæftigelse vælge 1 delegeret for hver påbegyndt 
   50 SAM-DATA-medlemmer indtil 300 SAM-DATA-medlemmer.
 
   Herudover kan yderligere vælges 1 delegeret for hver påbegyndt 400 SAM-DATA-medlemmer.
   Arbejdspladser med mindst 10 SAM-DATA-medlemmer, hvor der ikke er oprettet klub, kan vælge 1 delegeret.

   Valg i HK-afdelingerne
   HK-afdelinger, der ikke er dækket af en brancheklub, kan blandt de medlemmer, der henholdsvis er beskæftiget på arbejdspladser  
   med under 10 SAM-DATA-medlemmer eller er uden beskæftigelse, vælge 1 delegeret for hver 50 SAM-DATA-medlemmer indtil  
   300 SAM-DATA medlemmer. Herudover kan der vælges en delegeret for hver påbegyndt 400 SAM-DATA medlemmer.
 
 Stk. 3 Valg i SAM-DATA brancheklubber
   SAM-DATA brancheklubber under en eller flere HK-afdelinger, kan vælge 1 delegeret for hver påbegyndt 
   50 SAM-DATA-medlemmer indtil 300 SAM-DATA-medlemmer. Derudover kan der i ovenstående yderligere vælges 1 delegeret for  
   hver påbegyndt 400 SAM-DATA-medlemmer.
 
   Eksempel på ovenstående:
    5 – 50    medlemmer =    1 delegeret
   51 – 100  medlemmer =    2 delegerede
   101 – 150   medlemmer =    3 delegerede
   151 – 200  medlemmer =    4 delegerede
   201 – 250  medlemmer =    5 delegerede
   251 – 300 medlemmer =    6 delegerede
   301 – 700  medlemmer =    7 delegerede
   701 – 1100 medlemmer =    8 delegerede osv.              
 
 Stk. 4               Landsforeningens formand, næstformænd og bestyrelsesmedlemmer er delegerede.
 
 Stk. 5               Medlemmer som er under uddannelse på en it-skole/it-akademi (SU-berettiget dagsundervisning) kan på hvert uddannelsessted  
   blandt deres midte vælge 1 delegeret for hver uddannelsesretning. Såfremt der er mere end 50 medlemmer, kan der 
   vælges 2 delegerede pr. uddannelsesretning.
 
 Stk. 6               Medlemstallet pr. 30. juni forud for delegeretmødet lægges til grund for valg af delegerede.
 
 Stk. 7              HK-afdelingerne kan, for egen regning, deltage med 1 observatør.
 
 Stk. 8               På delegeretmødet aflægges beretning og økonomisk oversigt over foreningens rådighedsbeløb, samt foretages valg.
 
 Stk. 9               Delegeretmødet ledes af mindst 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. 10              Indkaldelse til ordinært delegeretmøde skal ske med mindst 2 måneders varsel, gennem SAM-DATAs blad, 
   afdelingerne og klubberne.
 
 Stk. 11               Anmeldelse af delegerede skal, gennem HK-afdelingerne fremsendes til forbundet, 
   senest 20 dage før delegeretmødets afholdelse.
 
 Stk. 12              Forslag til behandling på delegeretmødet skal fremsendes til landsforeningens formand senest 30 dage 
   før delegeretmødets afholdelse.
 
 Stk. 13              Dagsorden, økonomisk oversigt, hovedpunkter til beretningen samt indkomne forslag, tilsendes de valgte delegerede 
   senest 14 dage for delegeretmødet.
 
 Stk. 14              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. 15              Ved indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde kan de i § 4 stk. 10, 11, 12 og 13 angivne tidsfrister fraviges.

\ VEDTÆGTSÆNDRINGER
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\ FORESLÅS ÆNDRET TIL

§ 4              DELEGERETMØDE

 Stk. 1 Delegeretmøde holdes hvert tredje år. Delegeretmødet er landsforeningens højeste myndighed.
 
 Stk. 2 Valg af delegerede:
 
 Stk.3  1 ) Inden for hver brancheklub/afdeling vælges delegerede efter følgende retningslinjer: 

   I alle afdelinger vælges delegerede efter medlemstal, der opgøres 8 måneder før delegeretmødet. 

   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 påbegyndt medlemstal, der svarer til én delegeret. 

  \  Beregningseksempel:
   Delegerede       120     
  Medlemstal 31-06-2015     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
         

   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.
 
 Stk. 4               Landsforeningens formand, næstformænd og bestyrelsesmedlemmer plus en suppeant er delegerede.
 
 Stk. 5               Medlemstallet pr. 30. juni forud for delegeretmødet lægges til grund for valg af delegerede.
 
 Stk. 6               HK-afdelingerne kan, for egen regning, deltage med 1 observatør.
 
 Stk. 7               På delegeretmødet aflægges beretning og økonomisk oversigt over foreningens rådighedsbeløb, samt foretages valg.
 
 Stk. 10              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. 10              Indkaldelse til ordinært delegeretmøde skal ske med mindst 2 måneders varsel, gennem SAMDATA\HK’S blad, 
   afdelingerne og klubberne.
 
 Stk. 11               Anmeldelse af delegerede skal, gennem HK-afdelingerne fremsendes til forbundet, senest 
   20 dage før delegeretmødets afholdelse.
 
 Stk. 12              Forslag til behandling på delegeretmødet skal fremsendes til landsforeningens formand senest 30 dage før 
   delegeretmødets afholdelse.
 
 Stk. 13              Dagsorden, økonomisk oversigt, hovedpunkter til beretningen samt indkomne forslag, tilsendes de valgte delegerede senest 14  
   dage for delegeretmødet.
 
 Stk. 14              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. 15              Ved indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde kan de i § 4 stk. 10, 11, 12 og 13 angivne tidsfrister fraviges.

\ VEDTÆGTSÆNDRINGER
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