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IDA skal være et tilbud til hele medlemmets familie!
FAMILIELISTEN er listen der favner bredt i IDA, vi rummer - selvstændige,
ledere, yngre, offentlig- og privatansatte samt pensionister.
Vores afsæt er det regionale og lokale arbejde - altså arrangementer af faglig
og social karakter for medlemmet og medlemmets familie lokalt.
Vores mærkesager er:
• Væk med den stigende centralisering og
detailstyring i foreningen.
• Netværksdannelse lokalt og regionalt på egne
præmisser.
• En ny dynamisk og levedygtig aktivitetsstruktur i IDA.
• Nedsættelse af kontingentet også for
pensionister.
- og ikke mindst, at IDA nu og i fremtiden skal
være et tilbud til hele medlemmets familie!
Vores uddybende mærkesager vil i næste valgperiode være:
• Vi vil gøre op med den centralisering der sker i
vores forening og have beslutningsprocesserne
lagt ud regionalt.
• Vi vil sikre et bredt udbud af arrangementer
for medlemmerne og ikke mindst også for
medlemmernes familier.
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• De aktivitetsbårne enheder skal ikke være
pengetanke – de tildelte midler skal udmøntes i medlemsrettede aktiviteter. Den nye
regionale struktur skal brydes om.
• Fagteknikken i IDA skal sikres bedre arbejdsvilkår – vi skal have en stærk, selvstændig og
levedygtig fagteknik, der ikke skal være detailreguleret af det politiske system.
• IDA skal være førende når det gælder support
til medlemmerne omkring juridiske og ansættelsesmæssige udfordringer.
• IDA skal sikre udbredelse af en livsfasepolitik
der tilgodeser det faktum, at medlemmerne
kan være forskellige steder i deres liv til trods
for, at de har samme alder.
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• Valgsystemet i IDA skal ændres – valg til
repræsentantskabet skal foregå gennem
fremmødevalg lokalt og regionalt.
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• Vi vil sikre at de lovede kontingent nedsættelser også slår igennem i 2008.
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• Fagligt ”tunge” arrangementer skal ikke
kun sikres afviklet i København, men også i
provinsen.
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www.familielisten.com

Kort sagt vil Familielisten i
repræsentantskabet arbejde for, at:
• IDA skal være synlig i din hverdag!
• IDA skal decentralisere ikke centralisere!
• IDA skal dyrke og styrke dets rødder!
• IDA skal sikre udvikling af Ingeniøren!
• IDA skal sikre realisering af vision 2011!

Derfor sæt familien i centrum – sæt
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