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FAMILIELISTEN – hvem er vi,
hvad står vi for og hvad vil vi?
Dette er anden gang Familielisten prøver, at få kandidater valgt ind i IDAs
repræsentantskab – det er svært, der er mange lister der stiller op og ikke mange
medlemmer gider stemme, men vi er nogle med afsæt i det regionale arbejde der
gerne vil ind i repræsentantskabet og arbejde for følgende:
• Vi vil have ugebladet Ingeniøren
tilbage til fordums storhed da den var
fyldig og interessant at læse.

• Vi vil sikre at medlemmerne også
gennem IDA tilbydes et bredt udbud
af efteruddannelsesmuligheder.

KANDIDATER:

• Vi vil have gjort op med den centralisering der sker i vores forening og
have beslutningsprocesserne lagt ud
regionalt, hvor man er tæt på medlemmerne og deres behov.

• Netværksdannelse lokalt og regionalt
gennem oprettelse af IDA baserede
interesse- netværk.

Lars F. Nørmølle

• Vi vil sikre et bredt udbud af arrangementer for medlemmerne og ikke
mindst også for medlemmernes
familier dvs. sociale- og fagligearrangementer. Kort sagt aktivitets
appeal til hele familien.
• Vi vil have fjernet den netop vedtagne forhøjelse af kontingentet for
pensionister der er medlem af IDA.
• Regionerne, afdelingerne, fagteknikken m.m. skal ikke være pengetanke
– de tildelte midler skal udmøntes i
medlemsrettede aktiviteter.

• Valgsystemet i IDA skal ændres – valg
til repræsentantskabet skal foregå gennem fremmødevalg lokalt og regionalt
og ikke som nu med landsdækkende
politiske lister.
• Udgivelse af regionale nyhedsbreve
ved at lade IDAviserne genopstå.
• Fastholdelse af fordelingen/tildelingsforholdet mellem midler til medlemsrettede aktiviteter og midler til
varetagelse af administrative opgaver
i ingeniørhusene.
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Kort sagt vil Familielisten i repræsentantskabet arbejde for, at:
• IDA skal styrke Ingeniøren og IDAviserne skal genopstå!
• IDA skal dyrke og styrke dets rødder, afdelingerne!

• IDA skal decentralisere opgaver til de lokale ingeniørhuse!
• IDA skal lade medlemmernes kontingent arbejde for medlemmerne!
• IDA skal være et tilbud til hele medlemmets familie!

Derfor sæt familien i centrum – sæt

X ved FAMILIELISTEN
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• IDA skal være synlig i din hverdag og i debatten!

