
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutaarsiassat 

Nr. 3 � 2. novembari 2017 
 

Ataatsimeersuarneq ulluni 25.-26. oktobari 2017 Ilu-lissani 
Hotel Arctic-imi ingerlanneqartoq kattuffiup immikkoor-
tortaqarfiisa SIP-t 24-t aallartitaannit peqataaffigineqar-
poq. Inuiaqatigiinni pissutsit kattuffiup ilaasortaanut sunni-
uteqartut pisarnertut oqa-luuserineqarput, aammalu SIK-p 
kattuffittut malittarisassai nutartikkat sulisartullu peqati-
giiffiisa malittarisassaannut tunngavissiat iluarsisat akuer-
sissutigineqarlutik. Siulersuisuunernullu qinersisoqarpoq. 

”SIK-mit Nutaarsiassat” normu una kattuffiup immikkoor-
tortaqarfiillu malittarisassaasa oqaluuserineqarnerannut 
tunngasunik imaqarneruvoq.  

Jess G. Berthelsen qinersinertaqanngitsumik siulittaasutut 
ingerlaqqippoq, allamik qinigassanngortittoqanngimmat. 
Taamaalillunilu maannamut sivisunerpaamik SIK-mut siul-
ittaasuunini naqissuseqqippaa, tassa ataannartumik  

Immikkoortortaqar-
finnut, klubbinut 

sulisullu sinniisaan-
nut ilisimatitsissutit 

 

Information til  
lokalafdelinger, 

klubber og tillids-
repræsentanter 

ukiuni 27-ni  siulittaasuugami (1990-imi siulittaasutut 
qinigaaqqaarpoq). 

Kisianni ataatsimeersuarnerup ulluata aappaani siuler-
suisuuninngortut ukiuni tulliuttuni sisamani atuuttussat 
arlalinnik nutaartaqarput. 

Ludvig Larsen, SIP-Nuuk, 2013-imit siulersuisuunernut 
ilaasortaasoq, siulittaasup tulliatut qinigaavoq. Siuler-
suisuunernullu ilaasortanngortut allat ukuupput: 
Else Jonna Villadsen, SIP-Ilulissat 
Sofie Svendsen, SIP-Nuuk (siulersuisuunernut 
qinigaaqqittoq) 
Jørgen Vetterlain, SIK Ungdom 
Elisabeth L. Hansen,  SIP-Maniitsoq 
Josef Therkildsen, SIP-Nuuk 
Jakob G. Motzfeldt, SIP-Qaqortoq 
Qujana Fleischer, SIP-Aasiaat. 

Nyhedsbrev 

www.sik.gl 

Aalisakkerineq inerisarlugu  
isumaginninnerlu eqallisarlugu 

 Siulersuisuunerit nalunaarutaanni ullormi siullermi saq-
qummiunneqarlunilu oqallisigineqartumi oqariartuutigi-
neqartut ilagaat aalisakkanik tunisassiornerup inerisar-
neqarneqartariaqarnera tunisassiat qeritiinnarnagit suli-
areqqinneqartalernerisigut.  
 
Taamaalilluni tunisassiorneq aalaakkaanerulissaaq ilaqu-
tariippassuarnut sulisartuusunut iluaqutaasussamik.  

Kalaallit Nunaat aningaasaatilinnut avataaneersunut 
aatsitassarsiornermut aningaaliisinnaasunut pilerinar- 

nerulersinniartariaqarpoq, aatsitassarsiorneq kiisami 
aallartilluarniassammat, aamma Kujataani aatsitassat 
qaqutigoortut eqqarsaatigalugit. 

Siulersuisuunerit nalunarutaanni aamma kajumissaa-
rutigineqarpoq isumaginninnermi suleriaatsit eqaal-
lisarneqarnissaat. Isumaginninnermi inatsisit allaffissor-
nikkut atortinneqarnerat inatsisit siunertaannut ajun-
ngivikkaluartunut naleqqussarneqartariaqarpoq, ta-
matumani kommunini ingerlatsinikkut assersuutissat 
nuanninngitsut innersuussutigineqarlutik. 

SIK-p 22-ssaanik ataatsimeersuarnera 
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lig kommer gang i minevirksomheden, også hvad angår 
sjældne metalarter i Sydgrønland. 

Det sociale system skal smidiggøres, og lovgivningen på 
området skal administreres efter de gode hensigter i lov-
teksterne. Det er i hvert fald et af budskaberne i SIK-
hovedbestyrelses beretning for kongressen, med henvis-
ning til grelle eksempler fra den kommunale administrati-
on. 

Budskaberne i bestyrelsens beretning, der er blevet ud-
sendt en måned før kongressen, og som blev forelagt af 
formanden i forkortet udgave og drøftet den første dag, 
var bl. a. at det er nødvendigt at udvikle fiskeindustrien, 
så der kommer mere forædling af råvarer.  

Det vil give større stabilitet i produktionen til gavn for de 
mange arbejderfamilier. Desuden skal Grønland gøres 
mere attraktiv for udenlandske investorer, så der ende- 

Udvikling af fiskeindustrien  
og smidiggørelse af det sociale system 

Kongressen blev holdt i dagene den 25.-26. oktober 
2017 på Hotel Arctic i Ilulissat med deltagelse af dele-
gerede fra 24 lokalafdelinger, SIP’-erne. Her blev der 
som sædvanlig drøftet aktuelle samfundsforhold af 
betydning for fagforbundets medlemmer. Og der blev 
vedtaget reviderede vedtægter for SIK og nye stan-
dardvedtægter for lokalafdelingerne. Og så blev der 
valgt en ny hovedbestyrelse. 

Denne udgave af ”SIK Nyhedsbrev” handler mest om 
drøftelserne omkring vedtægterne på forbunds- og 
lokalafdelingsplan. 

Jess G. Berthelsen fortsætter som forbundsformand 
efter fredsvalg uden modkandidat. Og således er han 
for længst blevet den hidtil længst siddende formand 
for SIK. Han har nu været på denne post uafbrudt i 27 
år (han blev valgt til formand første gang i 1990). 

Men der er en række nye ansigter i hovedbestyrelsen, 
der blev valgt til en valgperiode på fire år i kongressens 
anden dag. 

Ludvig Larsen fra SIP-Nuuk, der siden 2013 har været 
medlem af hovedbestyrelsen, blev valgt som næst-
formand. Derudover blev følgende valgt ind i hoved-
bestyrelsen: 

Else Jonna Villadsen, SIP-Ilulissat 
Sofie Svendsen, SIP-Nuuk (genvalgt fra den forrige 
hovedbestyrelse) 
Jørgen Vetterlain, SIK Ungdom 
Elisabeth L. Hansen,  SIP-Maniitsoq 
Josef Therkildsen, SIP-Nuuk 
Jakob G. Motzfeldt, SIP-Qaqortoq 
Qujana Fleischer, SIP-Aasiaat. 

                                   SIK’s 22. kongres 
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”Dialog og sam-
hørighed” 

SIK-p malittarisassai iluarsaatat 
SIK-p malittarisassai (aamma SIK-p inatsisaanik taa-
neqarajuttut) iluarsaanneqarsimapput erseqqinneru-
sunngorlugit paasiuminarnerusunngorlugillu, oqaaser-
taasalu ilaat naleqqussarneqarlutik. 

SIK-p aaqqissuussaanera malittarisassanut 2013-imi 
ataatsimeersuarnermi akuersissutigineqartunut naleq-
qiullugu allannguuteqanngilaq. Malittarisassalli nutaat 
oqartussaaffinnik agguataarinerup tungaatigut erseq-
qinnerupput paasiuminarnerullutillu. 

Ilaatigut siulersuisuunerit namminneq ilaatigullu immik-
koortortaqarfiit ataasiakkaat malittarisassani iluarsiissu-
tissanik siunnersuuteqarsimapput. Allannguutit pingaar-
nerusutigut makkuupput: 

• SIK-mi oqartussaasut qullerpaartaat, ataatsi-
meersuarneq, kalaallisut taamatut taaguute-
qaannaraluarluni qallunaatut generalforsam-
lingiujunnaarluni kongres-imik taaguuteqaler-
poq. Taaguut taanna kattuffimmi ataatsimeer-
suarnermut aallartitaqarfiusumut tulluarneru-
gami. 
 

• Ataatsimeersuarnerup qanoq ingerlanneqar-
nissaanik arlalitsigut aalajangersaasoqarpoq, 
soorlu ullormut oqaluuserisassat minnerpaaffis-
saqarnissaannik. 
 

• Aalajangersarneqarpoq siulersuisuunernut 
qinigaasinnaasut tassaasut ataatsimeersuar-
nermi peqataasut. 
 

• Qaqugu immikkut ittumik ataatsimeersuarto-
qassasoq imaluunniit immikkut ittumik nakkutil-
liisoqarfik ataatsimiissasoq aalajangersarne-
qarpoq, aamma telefonikkut mailikkulluunniit 
taamaaliortoqarsinnaasoq. 
 

• SIK-p siulersuisuunerini akisussaaffiit suliassallu 
siulersuisuunernut ilaasortanut agguataarne-
qarsinnaapput (tamannali suleriaatsimi ator-
neqareerpoq). 
 

• Ulluinnarni aqutsisut sulisitsisunik isumaqatigiin-
niarnernik piareersaallutillu ingerlatsisassapput, 
siulersuisuunerilli isumaqatigiinniarnerup inerne-
ranik akuersigallassapput isumaqatigiissutit 
atortussanngortinneqartinnagit. 
 

• Erseqqissarneqarpoq immikkoortortaqarfiit SIK-
p inatsisaanik malinnittussaasut, aammalu 
ataatsimeersuarnermi, nakkutilliisoqarfimmi siu-
lersuisuunernilu aalajangiussanik malinnittus-
saasut. 
 

• Immikkoortortaqarfik SIK-p inatsisaanik unioq-
qutitsippat ataatsimeersuarnermi nakkutilliiso-
qarfimmilu qanoq iliortoqartassanera aalaja-
ngersaavigineqarpoq. 
 

• Erseqqissarneqarpoq SIK-p allattoqarfia ikiuut-
tassasoq immikkoortortaqarfik ajornartorsiutinik  

iluarsisassaqaleraangat, qanorlu siulersuisuune-
rit iliuuseqarsinnaasut soorlu aningaasatigut 
ajornartorsiortoqalersillugu. 

• Immikkoortortaqarfittut ingerlassagaanni ilaa-
sortat ikinnerpaaffissaannik piumasaqaat 25-
nit 35-nut qaffanneqarpoq. Immikkoortorta-
qarfik ukiuni naatsorsuuteqarfiusuni marlunni 
35-t ataallugit ilaasortaqaannalersimaguni 
klubbinngorsinnaavoq. Malittarisassat nutaat 
akuerineqarnerata nalaani immikkoortorta-
qarfiit 35-t inorlugit ilaasortaqalersimasut: Klub-
binngussanngillat, aatsaat ilaasortaasa ukiuni 
marlunni 35-t ataassimajuarsimappatigit klub-
binngussapput. 
 

• Immikkoortortaqarfinni ataatsimeersuarnernit 
siulersuisullu ataatsimiinerinit imaqarniliat SIK-p 
allattoqarfianut ilisimatitsissutitut nassiunneqar-
tassapput (SIP-t ilaat taamaaliortareerput, ta-
marmilli taamaaliortalissapput). 
 

• Immikkoortortaqarfiit pisussaatitaapput ilaasor-
tat suminngaanneersuugaluarpataluunniit sulli-
sissallugit (tassaasinnaapput SIK-mut ilaasortat 
illoqarfimmi allami aalisakkerivimmut qaamma-
tini marlussunni suliartortut). 
 

• Atsiorsinnaanermut akisussaanermullu tunnga-
sutigut aalajangersaasoqarpoq. Ilaatigut pine-
qarpoq SIK sinnerlugu siulittaasup atsiortarnis-
saa siulittaasup tullianik siulersuisuunernulluun-
niit ilaasortamik allamik peqateqarluni. Kattuf-
fiup ilaasortai, soorlu siulersuisuunernut ilaasor-
tat, kattuffiup pisussaaffiinut namminneq inut-
tut akisussaanngillat. 
 

• SIP-ni tamani ilaasortaanermut akiliutit assi-
giilernissaat aalajangiunneQANNGILAQ, assi-
giilersitsinissaq siulersuisuunernit immikkoortor-
taqarfiillu ilaannit kaammattuutigineqaralu-
artoq. Tamanna ataatsimeersuarnermi amer-
lanerussuteqartunit kissaatigineqanngilaq. 
Erseqqissarneqarporli immikkoortortaqarfiit 
maannakkutut ilaasortat akiliutaasa ilaannik 
immikkoortortaqarfiit ingerlataminnut atugas-
saannik namminneq aalajangiisassasut. 

 

 

  

 
 

Imaqarniliaq nassiunneqarumaarpoq 
Ilulissani ataatsimeersuarnermit imaqarniliaq SIP-nut 
klubbinullu tamanut nassiunneqarumaarpoq  
ataatsimeersuarnerup kingorna sapaatip-akunneri 
pingasut qaangiutsinnagit. Tassani ataatsimeersu-
arnermi aalajangikkat pillugit erseqqinnerusunik 
paasissutissaqarumaarpoq. 

Referat af kongressen kommer senere 
Et referat af kongressen i Ilulissat vil blive sendt ud til 
alle SIP’erne og klubberne inden tre uger efter 
kongressen. Her vil man kunne få nærmere detaljer 
om beslutningerne om de enkelte dagsordens-
punkter. 
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Tilretning af SIK’s vedtægter 
SIK’s vedtægter (også kaldet SIK’s love i daglig tale) er 
blevet bearbejdet, så de bliver klarere, mere over-
skuelige og får en sproglig opdatering. 

SIK’s organisation er ikke ændret i forhold til de ved-
tægter, der blev vedtaget i kongressen i 2013. Men de 
nye vedtægter indeholder en klarere og mere over-
skuelig kompetencefordeling. 

Det er dels hovedbestyrelsen selv og dels enkelte lo-
kalafdelinger, der har bidraget med forslag til tilretning 
af vedtægterne. Ændringerne gælder i hovedtræk 
følgende: 

• SIK’s øverste myndighed, generalforsamlingen, 
er omdøbt til kongressen – en betegnelse, som 
passer bedre til forsamlingens art som forum for 
repræsentanter i et forbund. Den grønlandske 
betegnelse ”ataatsimeersuarneq” bibeholdes 
dog. 
 

• Der er fastsat en række bestemmelser omkring 
afholdelse af kongressen, herunder at der skal 
følges en minimumsdagsorden. 
 

• Det er fastslået, at det er delegerede som del-
tager på kongressen, som er valgbare til po-
sterne i hovedbestyrelsen. 
 

• Der er fastsat bestemmelser om, hvornår der 
kan afholdes ekstraordinær kongres eller eks-
traordinært repræsentantskabsmøde, og at 
sådant møde kan afholdes telefonisk eller pr. 
mail. 
 

• I SIK’s hovedbestyrelse kan ansvar og opgaver 
uddelegeres til hovedbestyrelsens medlemmer 
(bestemmelsen benyttes dog allerede i prak-
sis). 
 

• Forretningsudvalget forbereder og fører over-
enskomstforhandlinger med arbejdsgiverne, 
men det er hovedbestyrelsen, der skal god-
kende forhandlingsresultatet inden det har 
gyldighed. 
 

• Præcisering af, at lokalafdelingerne skal over-
holde SIK’s love, og skal følge beslutninger, der 
er truffet af kongressen, repræsentantskabet 
samt hovedbestyrelsen.  

• Fastsættelse af bestemmelser om hvilke midler 
kongressen og repræsentantskabet har, så-
fremt en lokalafdeling har overtrådt SIK’s love. 
 

• Præcisering af, at SIK’s Sekretariat skal være 
lokalafdelingerne behjælpelig med at løse 
eventuelle problemer, som den enkelte lokal-
afdeling måtte have, herunder økonomiske 
problemer, og hvorledes hovedbestyrelsen 
kan involverer sig i disse problemer.  
 

• Krav om minimum antal medlemmer for at 
være en lokalafdeling bliver forhøjet fra 25 
medlemmer til 35 medlemmer. Når en lokal-
afdeling har haft medlemstal under 35 over to 
regnskabsår, kan den få status som klub. Nu-
værende lokalafdelinger som har under 35 
medlemmer ved vedtagelse af de nye ved-
tægter: Overgår ikke til at være en klub, 
medmindre at der har været under 35 med-
lemmer i 2 år. 
 

• Mødereferater fra lokalafdelingernes general-
forsamlinger og bestyrelsesmøder skal sendes 
til SIK’s sekretariat til orientering (en praksis, 
som nogle SIP’er allerede bruger, men som 
fremover skal bruges af alle). 
 

• Lokalafdelingerne er forpligtet til at betjene 
medlemmer, uanset hvor de kommer fra (det 
kan være SIK-medlemmer, der eksempelvis er 
på arbejde i en fiskefabrik i en anden by i et 
par måneder). 
 

• Der er fastsat tegningsregler og regler om 
hæftelse. Dette omfatter bl.a. regler om, at SIK 
udadtil tegnes ved underskrift af formanden i 
forening med næstformanden eller et andet 
hovedbestyrelsesmedlem, samt at der ikke 
påhviler forbundets medlemmer, herunder 
hovedbestyrelsesmedlemmer, nogen person-
lig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler 
forbundet. 
 

• Der bliver IKKE indført ens medlemskontingen-
ter i alle SIP’erne, som der ellers var lagt op til 
fra hovedbestyrelsen og fra nogle lokalafde-
linger. Der var i kongressen ikke flertal for det. I 
stedet præciseres, at lokalafdelingerne som 
hidtil selv fastsætter den del af medlems-
kontingentet, der går til egne aktiviteter i lo-
kalafdelingen. 
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SIP-t malittarisassaat nalinginnaasut 
SIP-t malittarisassaat nalinginnaasut ataatsimeersuarner-
mi akuersissutigineqarput. 

Malittarisassat nalinginnaasut akuersissutigineqartut im-
mikkoortortaqarfiit malitassaraat, tassa immikkoortorta-
qarfiit malittarisassaannut tunngavissiaammata. Imaap-
poq immikkoortortaqarfiit malittarisassaat minnerpaamik 
malittarisassat nalinginnaasut akuersissutigineqartut assi-
gissavaat. 

Erseqqissartariaqarpoq immikkoortortaqarfiit tullianik 
ileqquusumik ataatsimeersuarnissaminni malittarisassatik 
nalinginnaasumik malittarisassanut nutaanut naleqqus-
sarlugit akuersissutigisariaqassammatigit. 

Immikkoortortaqarfiit malittarisassanik nalinginnaasunik  

 

nutaanik nassinneqarumaarput ataatsimeersuarner-
mi aalajangikkat naapertorlugit ilursaateqqilaakka-
nik. 

Taakkununnga tunngatillugu uku taasariaqarput: 
Ilaasortat akiliutaannik aalajangiineq immikkoortor-
taqarfiup ataatsimeersuarnerani oqaluuserisassanut 
ilaassaaq aammalu ukioq allortarlugu imaluunniit 
akuttunerpaamik ukiut sisamakkaarlugit ataatsime-
ersuartoqartassaaq. 

Ukiuni ataatsimeersuarfiunngitsuni ilaatigut ilaasortat 
akiliutaannik aalajangersaaffiusumik aappaagumul-
lu missingersuutinik aalajangiiffiusumik ilaasortat ata-
atsimiisinneqartassasut malittarisassani nalinginnaa-
suni nutaani allassimavortaaq. 
 

Standardvedtægter for SIP’erne 
Kongressen vedtog standardvedtægter for lokalafdelin-
gerne.  

De vedtagne standardvedtægter (eller normalvedtæg-
ter) skal følges af lokalafdelingerne, da de udgør ram-
men for alle lokalafdelingers vedtægter. Disse vedtæg-
ter skal således som minimum være identisk med stan-
dardvedtægterne. 

Det er værd at præcisere, at lokalafdelingerne skal ved-
tage nye tilpassede vedtægter på deres næste ordinæ-
re generalforsamling.   

 

Lokalafdelingerne vil snarest modtage en kopi af de 
nye standardvedtægter, der er yderligere tilrettet i 
forhold til beslutningerne i kongressen. 

Det skal herunder bemærkes, at standardvedtægter-
ne fastsætter, at det er generalforsamlingen som fast-
sætter medlemskontingent, og at der skal afholdes 
generalforsamling mindst hvert 4. år. 

I de år, hvor der ikke holdes generalforsamling, holdes 
ifølge de nye standardvedtægter et medlemsmøde, 
hvor der bl. a. fastsættes medlemskontingent og ved-
tages budget for det næste år. 

Tikeraat avatitsinnit nunatsinnillu 
Qaaqqusanit ataatsimeersuarnermut najuuttunit taasaria-
qarput nunani avannarlerni sulisartut kattuffiisa suleqati-
giiffianni NFS-imi allattaaneq Magnus Gissler aamma Nor-
gemi LO-p allattaanera Kristin Sæther. 

Magnus Gissler ataatsimeersuarneq sioqqullugu oqalugi-
aateqarpoq nunani avannarlerni aammalumi nunarsuaq 
tamakkerlugu sulisartoqarnikkut suleqatigiinnerup tunnga- 

viinik siunertaanillu. SIK nunani avannarlerni NFS aqquti-
galugu suleqatigiinnermut ilaavoq. 

Qaaqqusanit nunatsinneersunit taasariaqarpoq Doris 
Jakobsen Jensen, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, 
Kulturimut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq, Nammi-
nersorlutik Oqartussat sinnerlugit ataatsimeersuarnermi 
najuuttoq. 

Gæster udefra og hjemmefra 
Af gæster i kongressen skal nævnes generalsekretæren 
for Nordens Faglige Samorganisation (NFS), Magnus Giss-
ler, og Kristin Sæther, der er forbundssekretær i LO-Norge.   

Magnus Gissler holdt før kongressen et udførligt oplæg om 
det nordiske og internationale faglige samarbejde samt 
idégrundlagene og formålene med disse samarbejder.  

SIK er med i NFS-samarbejdet. 

Af indenlandske gæster skal nævnes Doris Jakobsen 
Jensen, der er Naalakkersuisoq for Uddannelse, Forsk-
ning og Kirke, og som overværede kongressen som 
repræsentant for Selvstyret. 

 


