
2. 
Fremlæggelse af årsberetning

• Regionens årsberetning fremlægges af 
regionsrådsformand Christina Cohr
… til godkendelse

    Herunder information om regionsrådets
    opbygning og arbejde



IDA Sjælland i tal
- Generelt om opbygning

• 4 afdelinger (Roskilde-Køge, Sydsjælland, 
Lolland-Falster og Vestsjælland)

• 2 fagtekniske enheder (BYG Sjælland og EL 
Sjælland)

• 5 andre enheder (Arbejdsvilkår, Erhverv, 
kvindenetværket ManifiQue, Senior og 
Studie)

Totalt set 11 enheder 
+ regionen selv







IDA Sjælland i tal
- Generelt om medlemmer

• Pr. 31.12.2021 havde IDA Sjælland 10.458 
medlemmer tilknyttet (⇧ 2.4%)
• 9349 kandidatmedlemmer (⇧ 2.7%)
• 1109 studiemedlemmer (⇧ 2.0%)

svarende til en andel på 10.6%

Heraf 257 engelsksprog-
ede medlemmer (⇧ 11.7%)

svarende til en andel på 2.5%



IDA Sjælland i tal
- Arrangementer i 2021

• 116 arrangementer 
• 95 fysiske (⇧ 18.8%) 
• 21 Webinarer (⇧ 133.3%)

• 3734 førstegangsdeltagere (⇧ 124.4%)
• 5361 tilmeldte medlemmer (⇧ 118.9%)
• 7162 tilmeldte totalt (⇧ 104.6%)
• Gennemsnitlig evaluering på 8.7 (⇩ 3.3%)

Heraf 8 arr. på engelsk
svarende til knap 7% andel af 
alle arrangementer



Hvem er 
Regions-r

ådet?



IDA Sjælland
- Regionens formål

• … at fungere som et mini-IDA lokalt og at give 
IDA-medlemmer et aktivt tilhørsforhold til foreningen gennem 
kollegiale tilbud og servicetilbud

• … at virke samlende og koordinerede for IDA’s aktiviteter i 
regionen inden for det fagtekniske og  arbejdsmæssige arbejde 
samt dannelse af netværk mellem medlemmer

• … at udvikle og gennemføre aktiviteter i samar-bejde med 
IDA’s øvrige udvalg og bestyrelser

• … at indgå som samarbejdspartner for IDA’s øvrige udvalg og 
bestyrelser i udvikling og implemente-ring af IDA’s politikker 
og indsatsområder, herunder også på Ansattes Råd’s område

• … at medvirke til at pleje kontakten til det lokale erhvervsliv, 
studenterorganisationerne og uddannelsesstederne

• … at varetage IDA’s regionale informations-virksomhed



IDA Sjælland
- Regionsaktiviteter siden
  generalforsamlingen 06.2021
• Fysiske og online regionsrådsmøder

med øget fokus på samarbejde, 
kompetencer og fælles retning

• Fysiske og online KUR-møder 
(KUR = Koordineringsudvalget for 
regionerne)
v. KUR repræsentanten

• Sommerkur (aug. 2021)

• Fælles IDA formandsmøde (efterår 2021)
v. næstformanden

• Deltagelse i afdelingernes 
generalforsamlinger (foråret 2022) som 
regionsrep.
v. formanden eller næstformanden



Hvad så 
med 

2022?



IDA Sjælland
- arrangementer i 2022

• Igen masser af fysiske arrangementer

• Gerne fortsat webinarer

• Fortsat arrangementer på engelsk

• Gerne arrangementer som understøtter 
IDA’s strategi 2021-23, samt IDA’s nye 
Verdensmåls-certificering

• Synliggørelse af Verdensmålene ifbm. 
arrangementer



IDA Sjælland
- regionsarrangementer i ‘22

• Nytårskur i Sorø (allerede afholdte d. 17. januar)

• Regionens generalforsamling
i dag tirsdag d. 29. marts i Holmegaard

• Webinarer udbudt i fællesskab med de 
øvrige regionerne (udbydes løbende)

• Eget webinar med chokolade-smagning og 
virtuel rundvisning i plantagen til maj



IDA Sjælland
- Andre aktiviteter frem til
  generalforsamling 2023
• Regionsrådsmøder 5. april (Køge), 9. juni 

(online) + oktober,  december og februar + 
evt. yderligere korte online 
regionsrådsmøder

• KUR-møder v. KUR repræsentanten
• Workshop for alle Kompetencefora (april) v. 

formanden, KUR repræsentanten og AVU 
medlemmer

• Fælles IDA formandsmøder (forår afholdes i 
maj / efterår forventes afholdt i nov)

• IDA Sjælland’s strategi arbejde
• Evt. Sommerkur (aug/sept ‘22)
• Nytårskur (jan ‘23)
• Deltagelse i afdelingernes 

generalfor-samlinger foråret 2023 som 
regionsrep.



Spørgsmål til 
beretningen?



Slut 11. April 2022Start 25. Marts 2022


