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Nakkutilliisoqarfiup ataatsimiinnera  
Sulinngiffeqarnersiutit	akileraarusersugaasarnerat,	Kina-mi-
unik	aalisakkerivinni	sulisussanik	aggersitsisaqattaarneq	
aamma	inuusuttunut	utoqqarnullu	politikkeqarnissap	pisari-
aqarnera	–	tamakkuupput	SIK-p	Nakkutilliisoqarfiata	apriilip	
19-iani	ataatsimiinnerani	oqaluuserineqartorpaalussuit	ila-
mininngui.	

Nakkutilliisoqarfik	kattuffiup	immikkoortortaqarfiisa	aallarti-
tamikkut	peqataaffigisartagaat	ukiumut	ataasiarluni	ataatsi-
miittarpoq	ataatsimeersuarnerit	akornanni	–	ilaatigut	ataatsi-
meersuarnerit	akornanni	kattuffiup	sulinera	pillugu	aalajangi-
gassanik	aalajangiisarluni,	ilaatigullu	nakkutiginiarlugu	ataat-
simeersuarnerni	aalajangikkat	malinneqarnersut,	minnerun-
ngitsumillu	inuiaqatigiinni	pissutsit	sulisartut	ulluinnarni	inuu-
nerannut	sunniuteqartartut	isummersorfiginiarlugit.	

Ataatsimiinnermit	imaqarniliaq	SIP-nut	tamanut	nassiussuun-
neqarsimalereerpoq.	Tassanilu	ilaatigut	atuarneqarsinnaavoq	
kattuffiup	inuusuttut	utoqqaanerusullu	pillugit	suliniutinut	
anguniagassiornissaa	akuersaarneqarlunilu tapersersorne-
qartoq.	

Siulittaasup	tullia	Ludvig	Larsen	ataatsimiinnermi	oqarpoq	 

inuusuttut	pillugit	politikkissamik	aalajangersaanermi	SIK-p	
Inuusuttaasa	sulinerat	kisiat	tunngavigineqarsinnaanngitsoq.	
Politikkissaq	atitunerusumik	tunngaveqartariaqarpoq	inuusut-
tuaqqat	atuarfimmit	anisussanngortut	taamalu	ilinnialersus-
sanngortut	kingornalu	sulilersussaasut	eqqarsaatigalugit	–	
taakkuummata	SIK-mut	ilaasortanngorarsinnaasinnaasut.	
Nakkutilliisoqarfiup	ataatsimiinnerani	taaneqarpoq	inuusut-
tunut	tunngatillugu	iliuuserineqarsinnaasut	ilagigaat	sulisar-
toqarneq	pillugu	atuartunut	paasisitsiniaanissaq,	sumiiffinni	
sulisartut	peqatigiiffii	suleqatigalugit.	

Utoqqaanerusunut	politikkeqarnissamut	tunngatillugu	Ludvig	
Larsen	oqarpoq	tamatumani	qitiusoq	tassaasoq	ilaasortat	
utoqqalilersut	soraarninngornissaannut	qanoq	piareersarne-
qarsinnaanersut.	Tassami	ilaasortaasimasut	tunuttarpavut	
ukiut	40-t	sulereersimallutik	nalinginnaasumik	ilaasortaajun-
naaraangata,	tamannalu	naleqqutinngilaq	inuttut	ajornartor-
siorpata	ajornartorsiunngippataluunniit.	

Ilaasortat	utoqqalillutik	suliunnaaqqajaalersut	sapinngisamik	
malittarilluarniartariaqarput.	Oqartoqarporlu	sulisunut	utoq-
qaanernut	aaqqissuussinerit	isumaqatigiissutinut	ilanngunne-
qartariaqartut.	

 

§ SIK-p	Nakkutilliisoqarfiata	19.	apriili	2018-imi	Hotel	Hans	Egedemi	ataatsimiinneranit.		
§ 	Glimt	fra	SIK	Repræsentantskabsmøde	den	19.	april	2018	i	Hotel	Hans	Egede.	
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på	arbejdsmarkedet	–	som	potentielle	medlemmer	af	SIK. 

På	repræsentantskabsmødet	blev	der	nævnt,	at	en	af	aktivite-
terne	i	forbindelse	med	juniorpolitikken	må	være	oplysnings-
kampagne	i	skolerne	om	fagbevægelsen	i	nært	samarbejde	
med	lokalafdelingerne.	

Om	seniorpolitik	sagde	Ludvig	Larsen,	at	det	centrale	spørgs-
mål	her	er,	hvordan	og	hvorledes	man	forbereder	fagforbun-
dets	medlemmer,	der	snart	er	oppe	i	årene,	til	pensionisttil-
værelsen.	Uanset	om	folk	er	i	knibe	eller	klarer	sig	godt,	er	det	
i	hvert	fald	ikke	godt,	at	man	ligesom	glemmer	dem,	når	de	
kommer	ud	af	arbejdsmarkedet	efter	40	års	virke	her.		

Man	bør	følge	de	medlemmer,	der	er	på	vej	ud	af	arbejdsmar-
kedet,	helt	til	dørs.	Og	seniorordninger	bør	i	øvrigt	indarbej-
des	i	overenskomsterne,	blev	der	sagt.	

Det	bliver	således	endnu	en	udfordrende	opgave	for	SIK	at	
udarbejde	nærmere	politik	for	både	de	unge	og	de	ældre.	

Repræsentantskabet holdt sit møde 
Lige	fra	beskatning	af	feriepenge,	over	tilkald	af	kinesisk	ar-
bejdskraft	i	fiskeindustrien	til	nødvendigheden	af	unge-	og	
ældrepolitik	var	på	den	indholdsrige	dagsorden	på	mødet	i	
SIK’s	Repræsentantskab	den	19.	april.	

Repræsentantskabet,	der	(som	navnet	antyder)	består	af	re-
præsentanter	fra	lokalafdelingerne,	er	samlet	til	møde	én	gang	
om	året	mellem	kongresserne	–	dels	for	at	træffe	beslutninger	
om	fagforbundets	virke	mellem	kongresserne,	dels	for	at	se	til,	
om	kongressens	beslutninger	bliver	ført	ud	i	livet	og	dels	for	at	
forholde	sig	til	samfundsforhold,	der	har	indflydelse	på	arbej-
dernes	daglige	levevilkår.	

Referatet	af	mødet	er	sendt	ud	til	alle	SIP’erne.	Her	kan	man	bl.	
a.	læse,	at	der	blev	givet	grønt	lys	for	det	videre	arbejde	med	at	
formulere	fagforbundets	politikker	på	unge-	og	ældreområder-
ne.	

Næstformand	Ludvig	Larsen	sagde,	at	man	ikke	kan	basere	SIK-
juniorpolitik	alene	på	SIK	Ungdoms	virke. Politikken	skal	være	
funderet	bredere	på	den	ungdom,	der	snart	er	på	vej	ud	af	

Formanden blev 60 år 
Da	Jess	G.	Berthelsen	fyldte	60	år	den	5.	maj	2018,	kunne	
han	se	tilbage	på	28	år	som	formand	for	SIK	–	et	arbejde,	
han	altid	har	gået	op	i	så	helhjertet	og	med	et	så	dragende	
engagement,	at	mange	i	dag	uvilkårligt	forbinder	hans	navn	
direkte	med	dette	største	grønlandske	fagforbund.	

Levende	interesse	og	engagement	i	samfundsanliggender	har	
da	også	kendetegnet	Jess	G.	Berthelsen,	siden	han	var	ganske	
ung.		

Født,	opvokset	og	gået	i	folkeskole	i	Sisimiut	søgte	han	ud-
dannelse	indenfor	teknik	og	håndværk.	Det	fik	han	på	Aarhus	
Tekniske	Skole,	hvorfra	han	blev	uddannet	som	maskinarbej-
der.	

Mens	han	var	i	lære	dér	i	Aarhus	i	slutningen	af	1970’erne	var	
der	fuld	gang	i	forberedelserne	til	indførelse	af	hjemmestyre	i	
Grønland.		

	

 

I	den	forbindelse	holdt	politikere	fra	hjemmestyrekommissio-
nen	et	informationsmøde	i	Grønlænderhuset	på	Dalgas	Ave-
nue	52.	

En	anden	grønlandsk	studerende	fra	dengang	erindrer	klart,	
hvordan	Jess	G.	Berthelsen	deltog aktivt	i	seancen	med	argu-
menterende,	skarpe	spørgsmål,	som	satte	præg	på	den	videre	
drøftelse.  

I	den	stil	fortsatte	Jess	G.	Berthelsen,	da	han	i	1990	blev	valgt	
som	formand	for	SIK	i	fagforbundets	kongres	–	nu	med	et	
klart	fokus	på	lønmodtagernes	interesser,	men	ud	fra	en	an-
skuelse	i	et	større	samfundsmæssig	perspektiv.	Det	blev	hans	
varemærke.	

Herved	tillykke	til	formanden	her	fra	”SIK	Nyhedsbrev”.	
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Siulittaasoq 60-inik ukioqalerpoq 
Jess	G.	Berthelsen	5.	maaji	2018	60-inik	ukioqalerami	ukiut	
taakkua	ilaat	28-t	kingulliit	SIK-p	siulittaasuatut	eqqaama-
sassaqarfigai.	Ukiuni	taakkunani	Kalaallit	Nunaanni	sulisut	
kattuffiisa	annersaanni	siuttutut	suliaq	tiguartiffigivillugu	
pimoorutivillugulu	ingerlassimammagu	SIK	eqqaagaanni	
aamma	Jessip	tapullugu	eqqaanissaa	pinngitsooruminaal-
lisimavoq.	

Aammami	Jess	G.	Berthelsenip	inuiaqatigiinni	pissutsinik	
soqutigisaqarnini	eqqarsaatiginnittarninilu	inuusoqalunili	
eqqaamaneqaatigilerpaa.	

Sisimiuni	inunngorpoq,	tassani	atuartuulluni,	inuusuttunngo-
ramilu	aalajangerluni	teknikkip	assassornerullu	iluani	ilinnia-
gaqarniarluni.	Taamaalilluni	Aarhus	Tekniske	Skolemi	ilinniar-
poq	maskinarbejderitullu	tassani	naammassilluni.	

Aarhusimi	ilinniarnerata	nalaani	1970-ikkut	naajartorneranni	
Kalaallit	Nunaata	namminersornerulernissaa	piareersarneqa-
leruttorpoq.		

Tamatumunnga	atatillugu	politikerit	namminersornerulernis-
saq	pillugu	kommissionimeersut	Kalaallit	Illuanni	Dalgas	Ave-
nue	52-imiittumi	ataatsimiisitsipput	paasisitsiniaallutik.		

Ilinniartup	kalaallip	allap	taamani	aamma	najuuttup	eqqaa-
malluarpaa	Jess	G.	Berthelsenip	eqeersimaarluni	ataatsimiin-
nermi	peqataanera,	apeqqutinik	tunngavilersukkanik	saq-
qummiussisarluni	taamalu	oqaloqatigiinnerup	sinneranut	
sunniuteqarluni.	

Jess	G.	Berthelsenip	periaatsini	tamanna	ingerlatiinnarpaa	
1990-imi	SIK-p	ataatsimeersuarnerani	siulittaasunngorami	–	
tamatumuuna	sulinermik	inuussutissarsiuteqartut	soqutigi-	

	

	

	

 

 

	

 

Asseq:	Jess	G.	Berthelsen,	upernaaq	manna	Inatsisartunut	
qineqqusaarnermi	oqallissaariutigaluni	aqutsisoq,	tassa	SIK-p	
Nakkutilliisoqarfiata	ataatsimiinnerani	partiit	qinigassanngor-
titaat	qaaqquneqarmata	qineqqusaartillugit.	Qineqqusaartut	
ilaat	Steen	Lynge	(D)	naalaarpoq.	

Billedet:	Jess	G.	Berthelsen	som	debattør	og	ordstyrer	i	et	
valgmøde	arrangeret	i	forbindelse	SIK’s	Repræsentantskabs-
møde	en	af	aftenerne	op	mod	Inatsisartut-valget	i	foråret.	
Kandidat	Steen	Lynge	(D)	er	i	lytteposition.	

	

saat	aallaavigalugit,	taamaattorli	inuiaqatigiinni	pissutsit	ataat-
simut	isigalugit.	Tassa	Jessip	ilisarnaataa.	

”SIK-mit	Nutaarsiassat”	aqqutigalugit	matumuuna	siulit-
taasoq	pilluaqqujumavarput.	

 

 

 

 

 

SIP-ni siulersuisut,  
SIP-t allaffiisa adressii, 

SIP-t telefoniisa normui il.il.: 

www.sik.gl  > Immikkoortortaqarfiit 

 

 

 

 

 

 

SIP-bestyrelser,  
SIP-kontorernes adresser, 

SIP-telefonlister m.v.: 

www.sik.gl  > Lokalafdelinger 
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Allaaserisap	matuma	allanneqarnerata	nalaani	tamannarpi-
aq	pillugu	isumasioqatigiinnissami	atortussat	inaarsarneqa-
leruttorput.	29.-30.	maaji	2018	Nuummi	Hotel	Hans	Egedemi	
sammisassat	SIK-mit	assut	pingaartinneqarput	isumalluarfi-
gineqarlutillu.	Qulequtaassaarmi	SIP-t	SIK-llu	allattoqarfiata	
ilaasortat	sullinneqarnerat	pillugu	suleqatigiinnerat.	

Peqataasussat	tassaapput	SIP-t	allaffiini	ulluinnarni	suleqataa-
sut	aamma	SIK-p	allattoqarfiani	suleqataasut.	

Isumasioqatigiinnissami	siunertat	ukuupput:	

• Immikkoortortaqarfiit	akunnerminni	suleqatigiinnerisa,	
aammalu	immikkoortortaqarfiit	SIK-llu	allattoqarfiata	
akornanni	suleqatigiinnerit	pitsanngorsarnissaat	–	immik- 

 

koortortani	siulittaasut	SIK-llu	siulittaasuata	tullia	eqqarsaati-
galugit,	kiisalu	SIK-p	immikkoortortaqarfiillu	allaffiini	sulisut	
eqqarsaatigalugit.	

• Ilaasortanut	kiffartuussinerup	pitsanngorsaaviginissaa.	

• SIK-mi	ulluinnarni	suleriaatsit	pillugit	ilisimasaqarneruler-
nissaq.	

• SIP-qarfiit	allaffiini	SIK-llu	qullersaqarfiani	Nuummiittumi	
suleriaatsinik	ataqatigiissitsinissamut	suleqatigiissitsinis-
samullu	pitsaanerusumut	tunngavissiinissaq.	

• SIP-qarfiit	SIK-llu	allattoqarfiata	akornanni	suleriaatsinut	
ilitsersuummik	suliaqarnissaq	SIP-qarfinni	sulisut	atorta-
gassaannik. 

Ilaasortanik sullissinerup pitsanngorsartuarnissaa 

 

Seminar for at gøre medlemsbetjeningen bedre 

 
I	skrivende	stund	er	der	ved	at	blive	lagt	sidste	hånd	på	ma-
terialet	til	et	arrangement	i	Hotel	Hans	Egede	i	Nuuk	den	29.-
30.	maj	2018,	som	SIK	lægger	stor	vægt	på	og	har	gode	for-
ventninger	til:	Seminar	for	SIP-administrationer	og	SIK’s	
sekretariat,	hvor	temaet	er	samarbejdet	mellem	SIP’erne	og	
SIK’s	sekretariat,	og	betjeningen	af	vores	medlemmer.	

Deltagerne	bliver	de	daglige	medarbejdere	i	SIP-kontorerne	på	
hele	kysten	og	medarbejderne	i	SIK’s	sekretariat.		

Formålet	med	seminaret	er	følgende:	

• At	forbedre	samarbejdet	mellem	lokalafdelingerne		

og	mellem	lokalafdelingerne	og	SIK’s	sekretariat	både	
hvad	angår	samarbejdet	mellem	de	lokale	formænd	
og	næstformanden	samt	samarbejdet	mellem	de	
administrativt	ansatte	i	SIK	og	lokalafdelingerne.	

• At	forbedre	servicen	til	medlemmerne.	
• At	skabe	viden	om	SlK’s	daglige	arbejdsrutiner.	
• At	skabe	grundlag	for	en	bedre	samkøring	og	koor-

dinering	af	arbejdsrutinerne	i	SIP-administrationerne	
og	SIK’s	administration	i	Nuuk.	

• At	der	udarbejdes	en	vejledning	om	arbejdsrutinerne	
mellem	SIP’erne	og	SIK's	sekretariat	til	brug	for	SIP-
administratorernes	arbejde.	

Opmuntringspriser til trofaste fagforeningsfolk 

 
Traditionen	tro	uddelte	SIK	i	forbindelse	med	arbejdernes	
internationale	kampdag	opmuntringspriser	til	et	par	med-
lemmer	af	fagforbundet.	

Det	drejer	sig	om	Helga	Iversen,	Ilulissat,	og	Maren	Therkild-
sen,	Aasiaat.	De	fik	hver	overrakt	en	opmuntringspris	i	form	af	
et	diplom	og	et	beløb	på	5.000	kr.	fra	ÔdâK	Olsens	Mindefond.	

For	begge	modtagere	af	Ôdâq	OlseK-prisen	gælder	det,	at	de	i	
mange	år	har	været	gode	støtter	for	deres	kolleger	og	for	det	
lokale	fagforeningsarbejde	under	SIK.	

Maren	Therkildsen	(Maalaaraq)	er	en	erfaren	tillidsrepræsen-
tant	boende	i	Aasiaat.	Hun	er	en	trofast	medarbejder,	der	har	
respekt	for	sin	arbejdsplads,	og	så	har	hun	tæt	samarbejde	
med	ASIP,	den	lokale	afdeling	af	SIK.	

Det	kendetegner	Maren	Therkildsen,	at	hun	som	tillidsrepræ-
sentant	gør	en	betydelig	indsats	for	at	opmuntre sine	arbejds-
kammerater. 

	

 

Helga	Iversen	har	været	fagforeningsmedlem,	siden	hun	i	
1972	begyndte	at	arbejde	i	en	børneinstitution	i	Qasigian-
nguit.	Efter	at	hun	flyttede	til	Ilulissat	i	2000,	fortsatte	hun	
med	at	deltage	i	det	faglige	arbejde.	

Helga	er	ufaglært,	men	har	udnyttet	mulighederne	for	at	dyg-
tiggøre	sig	gennem	kurser	–	hvorefter	hun	videregiver	det,	
hun	har	lært,	til	sine	kolleger	og	til	nytte	for	de	mennesker,	
hun	arbejder	for.	

ÔdâK	Olsens	Mindefond	
Mindefonden,	som	er	nedfældet	på	SIK’s	vedtægter,	og	hvis	
bestyrelse	er	identisk	med	SIK’s	hovedbestyrelse,	giver	hvert	
år	opmuntringspriser	til	mangeårige	medlemmer,	der	på	for-
skellig	vis	har	været	gode	holdepunkter	for	deres	kolleger.		
	
Fonden	har	sit	navn	efter	den	fagforeningsleder,	der	er	blevet	
en	ikon	i	den	grønlandske	fagbevægelses	historie	som	den,	
der	har	lagt	linjen	med	en	klassisk	arbejderstil, der	er	aktiv	og	
socialt	funderet.	
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SIP-ni ilaasortat marluk kajumissaatisisut  

 
Nunani	tamalaani	sulisartut	ulluanni	SIK	pisarnertut	ilaasor-
tami	ilaannut	marlunnut	kajumissaatinik	nersornaasiivoq.	

Helga	Iversen,	Ilulissat,	aamma	Maren	Therkelsen,	Aasiaat,	
tamarmik	immikkut	ÔdâK	Olsenip	Aningaasaateqarfianit	ner-
sornaaserneqarput	allagartanik	5.000	kr.-inik	aningaasartalin-
nik.	

ÔdâK	Olsenip	Aningaasaateqarfianit	nersornaatisisut	taakku	
tamarmik	ilisarnaatigaat	ukiorpassuarni	suleqatiminnut	kaju-
missaarisuulluarsimanertik	sulisartullu	peqatigiiffeqarneran-
nut	tapersersuilluarsimanertik.	

Maren	Therkelsen	(Maalaaraq)	tassaavoq	sulisut	sinniisaat	
misilittagartooq	Aasianni	najugalik.	Suliamini	aalajaatsuuvoq	
suliffimminullu	ataqqinnilluni,	aammalu	ASIP-imi,	SIK-p	immik-
koortortaani,	suleqataalluartuulluni.	

Maren	Therkelsenip	sulisut	sinniisaattut	suleqatiminik	kaju-
missaarisuulluarnini	malunnaatigaa.	

Helga	Iversen	sulisartut	peqatigiiffiannut	ilaasortanngorpoq	
1972-imi	Qasigiannguani	meeqqerivimmi	sulileramili.	2000-
imilu	Ilulissanut	nuukkami	sulisartut	peqatigiiffeqarneranni	
suleqataanerminik	aallussiinnarpoq.	

Helga	ilinniarsimanngikkaluarluni	pikkorissarnernut	assigiinn-
gitsunut	peqataasarnermigut	periarfissanik	atorluaaniartarsi-
mavoq,	pissarsianilu	suleqatiminut	sullitaminullu	ingerlateq-
qinniartarlugit.	
	
ÔdâK	Olsenip	Aningaasaateqarfia	

ÔdâK	Olsenip	Aningaasaateqarfia	SIK-p	siulersuisuunerinik	
siulersuisoqartoq	ukiut	tamaasa	sivisuumik	ilaasortaasima-
sunut	assigiinngitsutigut	sulisartoqatiminnut	annertoqqutaal-
luarsimasunut	nersornaatinik	kajumissaasiisarpoq.	Aningaa-
saateqarfiup	ateqaatigaa	angut	Kalaallit	Nunaanni	sulisartut	
peqatigiiffeqarnerata	oqaluttuarisaanerani	malunnaateqarlu-
artoq,	sulisartorpalaartumik	isumaginnilluarnissamik	pingaar-
titsilluni	aqqutissiuisimasoq.	

SIP-Ilulissat: Immikkoortortaqarfitsialak 

 
SIK-p	Nakkutilliisoqarfiata	19.	apriili	2018	ataatsimiinnerani,	
Ôdâq	Olsenip	Aningaasaateqarfianit	nersornaatisisussat	
nalunaarutigineqarfianni,	aamma	”Immikkoortortaqarfitsi-
alak”-mik	toqqaaneq	tusarliunneqarpoq.	

Kattuffiup	immikkoortortaqarfii	marluk	taamatut	nersornaa-
sigassatut	siunnersuutigineqarsimapput.	Tassa	SIP-Uumman-
naq	aamma	SIP-Ilulissat.	Nalilersuereerlutik	SIK-p	siulersuisuu-
nerisa	SIP-Ilulissat	toqqarpaat	5.000	kr.-inik	takussutissillugu	–	
taamalu	aappassaanik	”Immikkoortortaqarfitsialammik”	taa-
neqalerput.	

Nakkutilliisoqarfiup	ataatsimiinnerani	Ilulissani	SIP-p	siulittaa-
sua	Else	Jonna	Villadsen	toqqarneqarnerminnut	qujassuteqar-
poq,	oqaatigalugu	taamatut	taaneqarnissamut	naleqquttuuju-
mallutik	sulissuteqarsimallutik	–	sulilu	assut	sulissuteqarlutik.	

Else	Jonna	Villadsen	ilaatigut	ima	oqarpoq:	

”Ilaasortanik	sullissilluarniarpugut.	Saaffiginnittut	tamarmik	
ajunngitsumik	sullinneqassapput.	Immikkoortortaqarfiup	allaf-
fia	saaffiginnittunut	iserfigiuminartuussaaq.	Saaffiginnittut	
sulisartut	peqatigiiffiannut	ilaasortaanerup	iluaqutissartaanik	
oqaluttuunneqartarput.	Illoqarfimmi	sulisut	sinniisaannut	41-	

nut	suliffeqarfinnullu	attaveqarluarniarpugut,	minnerunngit-
sumillu	kattuffiup	allattoqarfianut	attaveqarluarniarluta.	SIK-p	
immikkoortortaqarfii	allat	misilittakkatsinnik	avitseqatigeru-
suppavut,	aammalumi	allat	misilittagaat	isumassarsiorfigeru-
sullutigit”.	

SIP-Ilulissat	ullumi	603-nik	ilaasortaqartoq	ilaasortaqarneru-
lersimanerminik	aammattaaq	unnersiutissaqarpoq.	Ukiut	
ataatsip	ingerlanerani	ilaasortat	64-inik	amerlisimapput.	

Aammami	sulinermik	inuussutissarsiuteqartut	kattuffiat	SIK	
ataatsimut	isigalugu	ukiuni	kingullerpaani	ilaasortaqarnerule-
riartorsimavoq.	

Nakkutilliisoqarfiup	ataatsimiinnerani	kattuffiup	siulittaasuata	
Jess	G.	Berthelsenip	oqaatigaa	ukiup	kingulliup	ingerlanerani	
nuna	tamakkerlugu	ilaasortat	ukioq	kaajallallugu	akiliisartut	
209-nik	amerlisimasut.	

–	Taamaattumik	suliassaqarfinni	uagutsinnut	attuumassute-
qartuni	ilaasortaqarniarnerput	ajoriinnagassaanngilaq	nuna-
nilu	avannarlerni	sulisartut	kattuffiisa	ilaasortaqassusiannut	
naapertuulluni,	Jess	G.	Berthelsen	SIK-p	Nakkutilliisoqarfiata	
ataatsimiinnerani	taama	ilisimatitsivoq.	
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SIP-Ilulissat: Årets Lokalafdeling 

 
På	mødet	i	SIK’s	Repræsentantskab	den	19.	april	2018,	hvor	
opmuntringspriserne	fra	Ôdâq	Olsens	Mindefond	blev	med-
delt,	blev	der	også	kåret	en	”Årets	Lokalafdeling”.	

Der	var	to	lokalafdelinger,	der	var	blevet	indstillet	til	denne	
pris	i	form	at	et	diplom	og	et	opmuntringsbeløb	på	5.000	kr.	
Det	var	SIP	i	Uummannaq	og	SIP	i	Ilulissat.	Efter	nærmere	
overvejelser	valgte	SIK’s	hovedbestyrelse	SIP-Ilulissat	–	for	
anden	gang.	

På	repræsentantskabsmødet	takkede	SIP-Ilulissats	formand,	
Else	Jonna	Villadsen,	for	valget,	og	gjorde	udtryk	for,	at	de	da	
havde	gjort	–	og	fortsat	gør	–	meget	for	at	gøre	sig	fortjent	til	
en	sådan	anerkendelse.	

Else	Jonna	Villadsen	sagde	bl.a.:	

”Lokalafdelingen	har	satset	på	at	gøre	betjeningen	af	med-
lemmerne	bedre.	Alle	henvendelser	skal	have	en	god	behand-
ling.	Det	skal	være	behageligt	at	komme	ind	i	lokalafdelingens	
kontor.	Vi	taler	med	folk	om	fordelene	ved	at	være	medlem	af		

en	fagforening,	og	vi	søger	at	være	godt	organiseret	i	kontak-
ten	med	vore	41	tillidsrepræsentanter	og	med	arbejdspladser-
ne	i	byen,	og	ikke	mindst	med	fagforbundets	sekretariat.	Vi	vil	
gerne	dele	vore	erfaringer	med	andre	SIK-afdelinger	i	Grøn-
land,	ligesom	vi	gerne	vil	lære	af	andres	erfaringer”.	

SIP-Ilulissat,	som	har	603	medlemmer	i	dag,	har	desuden	ople-
vet	en	god	tilgang	af	medlemmer.	I	løbet	af	et	år	er	der	kom-
met	64	flere	medlemmer.	

Vækst	i	medlemstallet	er	da	også	noget,	som	lønmodtageror-
ganisationen	SIK	samlet	set	oplever	i	de	seneste	år.	

På	repræsentantskabsmødet	oplyste	forbundsformand	Jess	G.	
Berthelsen,	at	der	i	løbet	af	sidste	år	var	kommet	209	flere	
helårs-betalende	medlemmer	til	på	landsplan.	

–	Det	kan	vi	trods	alt	være	glade	over,	fordi	det	også	indikerer,	
at	organiseringsgraden	i	vores	fagområder	svarer	nogenlunde	
til,	hvad	der	er	i	de	nordiske	lande,	sagde	Jess	G.	Berthelsen	i	
sin	beretning	til	SIK’s	Repræsentantskab.	

SIK-p	Nakkutilliisoqarfiata	ataat-
simiinnera	naggaserlugu	ÔdâK	
Olsenip	Aningaasaateqarfianit	
kajumissaatisisussat	aamma	”Im-
mikkoortortaqarfitsialammik”	toq-
qaneq	nalunaarutigineqarput.	

SIK’s	Repræsentantskabsmøde	
blev	afsluttet	med	offentliggørelse	
af	opmuntringspriser	fra	ÔdâK	
Olsens	Mindefond	og	af	kåringen	af	
”Årets	Lokalafdeling”.	
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Isumaqatigiinniarnerit killiffiat 
Royal	Greenlandimut	isumaqatigiinniarneq	4.	apriili	2018	
naammassivoq.	Aamma	Polar	Raajat-nut	isumaqatigiinniar-
neq	10.	apriili	2018	naammassivoq.	
 
Isumaqatigiissutit	taakku	nutaat	tamarmik	ukiuni	pingasuni	
atuutissapput.	Qaffaavigineqarput	akissarsiat,	soraarninngor-
nissamut	katersanut	aningaasat	illuartittakkat	kiisalu	SIK-p	
aningaasaateqarfiinut	akiliutit. 

Angusarineqartut	SIK-mi	Ulluinnarni	Aqutsisunit	iluarisimaar-
neqarput. 

Royal	Greenlandimut	isumaqatigiissut	nutaaq	SIK-p	nittarta-
gaani	takuneqarsinnaalereerpoq,	taavalu	Polar	Raajat-nut	
isumaqatigiissut	kingusinnerulaartukkut	SIK-p	nittartagaa-
niilerumaarluni	aamma. 

Kiisalu	ilisimatitsissutigissavarput	juunip	aallartilaarnerani	
Royal	Arctic	Line	A/S-ip	nunaqarfinnut	assartuutaani	inutta-
nut	isumaqatigiissut	nutarterlugu	isumaqatigiinniutigineqas-
sammat. 

Status på overenskomstforhandlinger 
Overenskomstforhandlingerne	med	Royal	Greenland	blev	
afsluttet	den	4.	april	2018.	Og	det	gjorde	forhandlingerne	med	
Polar	Raajat	også	den	10.	april	2018.	

De	to	nye	overenskomster	vil	begge	gælde	for	tre	år.	Der	blev	
foretaget	forhøjelser	af	løn,	pensionsbidrag	og	bidrag	til	SIK’s	
fonde.	

SIK’s	forretningsudvalg	er	tilfreds	med	de	resultater,	der	er	
opnået.	

Den	nye	overenskomst	med	Royal	Greenland	kan	hentes	på	
www.sik.gl.	Overenskomsten	med	Polar	Raajat	vil	også	sna-
rest	blive	tilgængelig	på	denne	hjemmeside.	

Så	kan	vi	oplyse,	at	der	i	begyndelsen	af	juni	vil	blive	optaget	
forhandlinger	med	Royal	Arctic	Line’s	bygdeservice	om	for-
nyelse	af	overenskomsten	med	selskabet. 

Maajip aallaqqaatani  
allagartarsualiat ilanngui 

Oqariartuutinik	pingaartunik	imalinnik	allagartarsualiorneq	nunar-
suarmi	tamarmi	sulisartut	ulluannut	1.	maajimut	ilaalluinnarpoq.	
Piumagaanni	suulluunniit	atorneqarsinnaapput	-	soorlu	tamanna	
takuneqarsinnaasoq	assilissani	ukunani	Narsarsuarmi	SIP-p	nas-

siussaani.	Ulloq	taanna	ilaasortat	piumasut	katersuupput	allagar-
tarsualioriartorlutik	–	tamatumanilu	karsit	pappialat	qeratasuut	
atorneqarsinnaakutsoorput.	Oqariartuummi	pingaarneruvoq.	

Et lille udvalg af 1. 
maj-plakaterne 

At	lave	plakater	med	vigtige	budskaber	hører	
naturligt	til	1.	maj-arrangementer.	Og	alt	kan	bruges,	
kun	fantasien	sætter	grænser	–	det	viser	de	billeder,	
som	vi	har	fået	fra	SIP	i	Narsarsuaq.	Her	samledes	en	
del	af	medlemmer	til	plakatskrivning	–	og	her	kunne	
papkasser	udmærket	bruges.	Det	er	jo	vigtigere,	at	

budskaberne	kommer	ud.	

 


