
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 medlemmer
• Pr. 31.12.2020 havde IDA Sjælland 9781 

medlemmer tilknyttet ( 2%)
• 8770 kandidatmedlemmer ( 2.7%)
• 1011 studiemedlemmer ( 3.7%)

svarende til ca. 10% andel

Heraf 216 engelsksprogede
medlemmer ( 18%)
svarende til en andel på 2%



IDA Sjælland i tal
- Arrangementer i 2020
• 89 arrangementer

• 80 fysiske ( 54.3%)
• 9 webinarer

• 1635 førstegangsdeltagere ( 47.5%)
• 2408 tilmeldte medlemmer ( 49.0%)
• 3457 tilmeldte totalt ( 52.7%)
• Gennemsnitlig evaluering på 9.0

Heraf 2 arr. på engelsk
svarende til en 2% andel af 
alle arrangementer



IDA Sjælland
- Andre aktiviteter i 2020
• Fysiske og online regionsrådsmøder
• Online formandsteams-møder
• Fysiske og online KUR-møder 

(KUR = Koordineringsudvalget for regionerne)
v. KUR repræsentanten

• Fælles IDA formandsmøder (forår/efterår, 
men aflyst gr. Corona)

• Deltagelse i afdelingernes 
generalforsamlinger som regionsrep.



Hvad så 
med 

2021?



IDA Sjælland
- Arrangementer i 2021
• Gerne flere fysiske arrangementer
• Gerne fortsat webinarer
• Gerne arr. som understøtter IDA’s strategi 

2021-23
• Gerne flere arrangementer på engelsk 

(min. 2% andel af alle afholdte 
arrangementer)

• Gerne arr. som understøtter 
Verdensmålene, grøn omstilling og 
cirkulær økonomi



IDA Sjælland
- Regionsarrangementer i ‘21
• Generalforsamling
• Sommerkur

aug/sept. som ‘erstatning’ for Nytårskur
• Webinarer udbudt i fællesskab med de 

øvrige regionerne (allerede afholdte webinarer 
er en virtuel rejseguide og en virtuel vinsmagning)

• Fællesbus til Technomania



IDA Sjælland
- Andre aktiviteter i 2021
• Regionsrådsmøde 23. september (fysisk) 

og 1. december (fysisk) + evt. yderligere 
korte online regionsrådsmøder

• Online formandsteams-møder
• Fysiske og online KUR-møder 

v. KUR repræsentanten
• Fælles IDA formandsmøder (forår afholdt i 

maj / efterår afholdes i november)
• Deltagelse i afdelingernes 

generalforsamlinger som regionsrep.
• IDA Sjælland strategi arbejde



Spørgsmål til 
beretningen?
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