
 Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat 
  

 
  

SIK’s kongres 

25. – 26. Oktober 2017  

Hotel Arctic, Ilulissat 

 

Dagsorden 
 

 

 

1.  Velkomst – Åbning af kongressen 

 

1.1 Valg af dirigent 

1.2 Valg af referent 

1.3 Godkendelse af forretningsorden i kongressen 

1.4 Valg af stemmeoptællere 

1.5 Beslutningspunkt vedr. dagsorden - overenskomstforhandlinger 

 

 

2.  Hovedbestyrelsens beretning 

 

2.1 Hovedbestyrelsens beretning 

2.2 Drøftelse af hovedbestyrelsens beretning 

 

 

3.  Meddelelser fra fondene 

 

3.1 Oplysnings- og Uddannelsesfonden 

3.2 Feriefonden 

 

 

4.  Kongresregnskabet 

 

4.1 Forelæggelse af revideret regnskab 

4.2 Drøftelse af regnskabet 
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5.  Forslag til ændring af forbundets vedtægter 

 

5.1 Forslag om at forretningsudvalget, der i dag består af to medlemmer, 

fremover har et medlem. SIP Uummannaq. 

 

5.2 § 4 stk. 1. Forslag til ændring af medlemstal for at få lokalafdelingssta-

tus fra 25 medlemmer til 35 medlemmer. SIP Ilulissat. 

 

5.3 § 4 stk. 12. Forslag om bestemmelse om at referater fra lokalafdelin-

gerne sendes til kontaktsperson til lokalafdelingerne. SIP Ilulissat. 

 

5.4 § 6 stk. 1. Forslag til ændring af bestemmelsen om klubberne som føl-

ge af ændring af § 4, stk. 1. SIP Ilulissat. 

 

5.5 § 12. Forslag om ændring af bestemmelsen i stk. 1 om forret-

ningsudvalget, således næstformanden kan blive i sin hjemby, og der-

med ikke skal flytte til Nuuk. SIP Ilulissat. 

 

5.6 § 12. Forslag om ændring af bestemmelsen om forretningsudvalg, 

således at hele indholdet i stk. 2 udgår og erstattes af følgende: 

Hovedbestyrelsen træffer selv afgørelse om fordeling af ansvar og 

opgaver blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne. SIP Ilulissat. 

 

5.7 § 7 stk. 5. Forslag om betegnelsen „lokalafdelinger“ erstattes med „fo-

reninger“. SIP Sisimiut. 

 

5.8 Forslag om indføjelse af en paragraf med en bestemmelse om, at lo-

kalafdelingerne er forpligtet til at betjene medlemmer, uanset hvor de 

kommer fra. SIP Nuuk. 

 

5.9 Forslag om vedtagelse af éns medlemskontingenter til lokalafdelinger-

ne. SIK Ungdom. 
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5.10 Forslag om vedtagelse éns medlemskontingenter. SIK hovedbestyrel-

se. 

 

5.11 Forslag til standardvedtægter for lokalafdelingerne med mindstemål 

for bestemmelser i de enkelte paragraffer. SIK hovedbestyrelse. 

 

5.12 Forslag til vedtagelse af reviderede vedtægter for SIK. SIK hovedbesty-

relse. 

 

 

6.  Forslag til dagsordenspunkter i kongressen 

 

Vedrørende socialfonden: 

 

6.1 Forslag om, at socialfonden bevilger flexbilletter til rejsende. SIP Uum-

mannaq. 

 

6.2 Forslag om, at socialfonden bevilger medlemmerne rejser i forbindelse 

med nære familiemedlemmers dødsfald. SIP Uummannaq. 

 

6.3 Forslag om, at socialfonden bevilger rejser i forbindelse med nære fa-

miliemedlemmers dødsfald og godtgørelse for indtjeningstab. SIP 

Nuuk. 

 

 

Ferieloven og Feriefonden: 

 

6.4 Forslag om, at der arbejdes for ændring af ferieloven, så fem-ugers 

ferie forlænges til seks uger. SIP Nuuk. 

 

6.5 Forslag om, at der arbejdes for, at faglærte medlemmer af SIK får en 

ordning med feriefrirejser. SIP Nuuk. 

 



 4 

6.6 Forslag om, at Island indgår som valgmulighed som destination ved 

ansøgning om ferierejse. SIP Ilulissat. 

 

Oplysnings- og Uddannelsesfonden og Sulisartut Højskoliat: 

 

6.7 Forslag om mulighed for støtte fra Oplysnings- og Uddannelsesfonden 

til efterskoleophold for medlemmernes børn. SIP Ilulissat. 

 

6.8 Forslag om beslutning med henblik på, at tillidsrepræsentantkurser 

giver større kompetencer til betjening af medlemmerne. SIP Qaqor-

toq. 

 

6.9 Forespørgsel om planer om Sulisartut Højskoliats fremtidige virke. SIP 

Qaqortoq. 

 

Om medlemmernes forhold  iøvrigt: 

 

6.10 Forslag om, at SIK Ungdom registreres som medlemmer i lokalafdelin-

gerne og at lokalafdelingerne får del i deres kontingenter. SIP Qaqor-

toq 

 

6.11 Forslag om mere faste rammer omkring opmuntringspriser til med-

lemmer i forbindelse med arbejdernes internationale kampdag. SIP 

Qaqortoq. 

 

6.12 Forslag om , at betalt kontingent skal være betingelsen for at opnå 

støtte. SIP Ilulissat. 

 

6.13 Forslag om kampagne for at hverve arbejder-medlemmer til SIK / SIK. 

SIP Saqqaq. 

 

 

Vedrørende ledelse af organisationen: 
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6.14 Forslag om at give SIK’s næstformand bedre muligheder for at blive 

brugt af lokalafdelingerne. SIP Qaqortoq. 

 

Vedr. Arbejdsforhold og behovet for lovændringer: 

 

6.15 Forslag om, at der arbejdes for revision af fremgangsmåder omkring 

sygedagpenge. SIP Qasigiannguit. 

 

6.16 Forslag om at der arbejdes for ændring af ordningen med arbejds-

løshedsunderstøttelse. SIP Qasigiannguit. 

 

6.17 Drøftelse af forhold omkring stop for arbejdsløshedsunderstøttelse. 

SIP Kangaatsiaq. 

 

6.18 Drøftelse af forhold, hvor arbejdsgivere og virksomhedsledere handler 

dominerende og egenrådigt. SIP Qaanaaq. 

 

6.19 Forslag om at SIK støtter op omkring tildelinger til indehavere af fri-

tidsfangstbevis. SIP Saqqaq. 

 

6.20 Forslag om indsats omkring det forhold at der er mange, der arbejder 

under otte timer om dagen. SIP Saqqaq. 

 

6.21 Forslag om vedtagelse af, at næste SIK-kongres afholdes i Sisimiut. SIP 

Sisimiut. 

 

 

7.  Valg af revisor 

 

7.1 Valg af revisor. 

 

 

8.  Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 
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8.1 Valg af formand 

8.2 Valg af næstformand 

8.3 Valg af 7 hovedbestyrelsesmedlemmer 

8.4 Valg af 6 suppleanter til hovedbestyrelsesmedlemmer 

 

 

9.  Eventuelt 

 

 

10.  Afslutning af kongressen (formand Jess G. Berthelsen) 


