
  

 

Standardvedtægter for lokalafdelingerne (SIP) 

 

 

Lokalafdelingens navn og hjemsted 

 

§ 1. Lokalafdelingens navn er____________________________; forkortet _______________ 

 

§ 2. Lokalafdelingens hjemsted er _________________________ 

 

§ 3. Lokalafdelingen er en del af Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK)  

 

 

Formål og opgaver 

 

§ 4. Lokalafdelingens formål og opgaver er i samarbejde med tillidsrepræsentanterne på arbejdspladserne, 
at 

- Deltage konstruktivt i samarbejdet med andre lokalafdelinger og SIK’s øvrige organer, herunder 
SIK’s Sekretariat til gavn for medlemmerne. 

- Samle arbejdstagere og lærlinge/elever fra lokalområdet med det formål at opnå gode løn- og 
ansættelsesvilkår, samt et trygt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. 

- Arbejde for at gældende overenskomster og lovgivning – herunder om arbejdsmiljø – overholdes 
på byens/bygdens arbejdspladser. 

- Arbejde for at medlemmerne ved arbejdsledighed og sygdom modtager den hjælp de har krav på. 
- Være samlingspunkt for arbejdernes fællesskab og kammeratskab. 
- Rådgive medlemmerne om deres rettigheder. 
- Forsvare medlemmernes interesser i samarbejde med SIK’s Sekretariat i forbindelse med konflikter 

på arbejdspladserne, herunder i konkrete arbejdsrelaterede personsager, som medlemmerne er 
involveret i. 

- Sikre at der vælges tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne i byen/bygden, og at navn på valgte 
tillidsrepræsentanter meddeles videre til SIK’s Sekretariat. 

- Sikre at overenskomsterne med arbejdsgiverne om tillidsrepræsentanternes arbejde overholdes. 

 

                                                                                         



Medlemmer 

 

§ 5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne i § 3 i SIK’s vedtægter. 

 

§ 6. Indmeldelse som medlem sker ved at udfylde og underskrive et skema. Udmeldelse eller ændringer af 
medlemskab skal meddeles på samme måde. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for at informere nye medlemmer om afdelingens arbejde. 

 

 

Generalforsamlingen 

 

§ 7. Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 4. år inden udgangen af marts måned og indkaldes med 
mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalavis, hvor en sådan findes, samt ved opslag på 
byens/bygdens opslagstavler og arbejdspladser (da standardvedtægterne er minimumsbestemmelser kan 
lokalafdelingen vælge at holde generalforsamling oftere end hver 4. år, f.eks. hver 2. år. Såfremt dette 
besluttes indsættes dette blot i bestemmelsen). 

Stk. 3. Tale- og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt forfaldent 
kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 

 

§ 8. Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til orientering. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Godkendelse af budget. 
7. Valg af bestyrelse. 

a) Formand 
b) Næstformand 
c) Xx menige bestyrelsesmedlemmer (konkret antal indsættes i bestemmelsen) 
d) Xx suppleanter (konkret antal indsættes i bestemmelsen) 

8. Eventuelt. 

 

§ 9. Alle medlemmer tilknyttet lokalafdelingen er valgbare til posterne i bestyrelsen. 

 



§ 10. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Alle medlemmer der i henhold til § 7, stk. 3 har tale- og stemmeret til 
generalforsamlingen kan fremkomme med sådanne forslag. 

 

§ 11. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af 
vedtægterne. Ved stemmelighed bortfalder forslaget; dog foretages der i sådanne tilfælde omvalg ved 
personvalg. Er der stemmelighed ved omvalg foretages valget ved lodtrækning. 

Stk. 2. Skriftligt afstemning anvendes, når det begæres af mindst 1 mødedeltager, samt når der er opstillet 
flere kandidater til bestyrelsen end det antal, der skal vælges. 

 

§ 12. Generalforsamlingen må ikke træffe beslutninger som er i strid med SIK’s vedtægter og egne 
vedtægter, og beslutninger skal ske i respekt for beslutninger, der er truffet på SIK’s kongres, eller af 
repræsentantskabet eller hovedbestyrelsen. 

 

§ 13. Referat fra generalforsamlingen tilsendes til SIK’s Sekretariat senest 3 uger efter afholdelse af 
generalforsamlingen. 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

 

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, 
eller når 1/3 af tillidsrepræsentanterne eller 1/3 af medlemmerne med deres underskrift kræver det. 
Kravet skal være ledsaget af et forslag til dagsorden. 

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at kravet er modtaget af 
bestyrelsen. 

Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering 
i lokalavis, hvor en sådan findes, samt ved opslag på byens/bygdens opslagstavler og arbejdspladser. 

Stk. 4. Såfremt der sker valg til bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling har valget virkning 
indtil næste ordinære generalforsamling. 

Stk. 5. § 9 og §§ 11-13 finder ligeledes anvendelse ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 

 

 

 

 



Medlemsmøde 

 

§ 15. I de år, hvor der ikke afholdes generalforsamling, afholdes der et medlemsmøde. Mødet afholdes 
inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalavis, hvor 
en sådan findes, samt ved opslag på byens/bygdens opslagstavler og arbejdspladser. 

Stk. 2. Tale- og stemmeret på medlemsmødet har alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 

 

§ 16. Dagsordenen til medlemsmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til orientering. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Godkendelse af budget. 
7. Eventuelt. 

 

§ 17. §§ 10-13 finder ligeledes anvendelse ved afholdelse af medlemsmødet. 

 

 

Bestyrelsen 

 

§ 18. Bestyrelsen er ansvarlig for lokalafdelingens daglige ledelse, og har pligt til at lede afdelingen i 
overensstemmelse med SIK’s vedtægter og egne vedtægter, herunder sikre at der arbejdes for at opfylde 
de i § 4 anførte formål og opgaver. Bestyrelsen skal ligeledes følge de beslutninger, der træffes på SIK’s 
kongres, repræsentantskabet og hovedbestyrelsen, samt beslutninger der træffes på generalforsamlingen. 

 

§ 19. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der som minimum skal indeholde en fordeling af de 
faste opgaver mellem bestyrelsesmedlemmerne, samt en plan for afholdelse af møder i bestyrelsen og 
møder med tillidsrepræsentanterne og medlemmerne.  

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved 
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær er næstformandens stemme 
udslagsgivende. 

Stk. 3. Formanden er den øverst ansvarlige for afdelingens drift, men kan efter bestyrelsens beslutning 
uddelegeres til et andet bestyrelsesmedlem. 



Stk. 4. Bestyrelsen træffer de nødvendige beslutninger om den daglige administration af lokalafdelingen, 
herunder beslutninger om ansættelse og afskedigelse af kontorpersonale. 

Stk. 5. Honorarer samt aflønning af bestyrelsesmedlemmer og kontorpersonale skal fremgå af det af 
generalforsamlingen eller medlemsmødet godkendte budget. 

 

§ 20.  Referat fra bestyrelsesmøde tilsendes til SIK’s Sekretariat senest 3 uger efter afholdelse af mødet. 

 

§ 21. Såfremt et medlem af bestyrelsen vælges som medlem af Naalakkersuisut eller vælges som 
borgmester, skal medlemmet træde ud af bestyrelsen. 

Stk. 2.  Såfremt et bestyrelsesmedlem på grund af politisk arbejde eller af andre årsager ikke længere 
vurderer at kunne varetage sine opgaver som medlem af bestyrelsen, kan vedkommende vælge at træde 
ud af bestyrelsen.   

Gælder dette forhold alene for en begrænset periode kan vedkommende i stedet bevilges orlov. Er det 
formanden der bevilges orlov, fungerer næstformanden som formand i orlovsperioden. Er det 
næstformanden der bevilges orlov, beslutter bestyrelsen hvilket menigt medlem af bestyrelsen der skal 
fungere som næstformand i orlovsperioden. Er det et menigt medlem af bestyrelsen der bevilges orlov, kan 
bestyrelsen beslutte, at en suppleant skal indtræde i bestyrelsen i orlovsperioden i forhold til højeste 
opnåede stemmetal ved det i § 8, nr. 7 foretagne valg. 

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem, som har misbrugt afdelingens økonomiske midler, kan ekskluderes fra 
bestyrelsen. Forinden eksklusion kan ske, skal økonomisk misbrug dokumenteres af forbundets revisor. 
Eksklusion kan endvidere ske, såfremt et medlem af bestyrelsen uden bestyrelsens accept, har videregivet 
oplysninger eller dokumenter, der kan anvendes til skade for afdelingen. 

Stk. 4. Såfremt formanden udtræder fra bestyrelsen efter stk. 1-3, indtræder næstformanden i formandens 
sted, indtil der vælges ny formand på den førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen vælger herefter 
ny næstformand. Samtidigt indtræder der en suppleant som menigt medlem i bestyrelsen i forhold til 
højeste opnåede stemmetal ved det i § 8, nr. 7 foretagne valg. 

Bestyrelsen kan beslutte at der i stedet for ovennævnte fremgangsmåde, skal ske indkaldelse til 
ekstraordinær generalforsamling med henblik på at der snarest vælges en ny formand. 

Stk. 5. Såfremt næstformanden udtræder fra bestyrelsen efter stk. 1-3, vælger bestyrelsen en ny 
næstformand blandt medlemmerne af bestyrelsen. Samtidigt indtræder en suppleant i bestyrelsen som 
menigt medlem i forhold til højeste opnåede stemmetal ved det i § 8, nr. 7 foretagne valg. 

Stk. 6. Såfremt et menigt medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen efter stk. 1-3, indtræder en 
suppleant i bestyrelsen i forhold til højeste opnåede stemmetal ved det i § 8, nr. 7 foretagne valg. Såfremt 
flere suppleanter har opnået samme stemmetal, eller at suppleanterne er valgt ved fredsvalg, trækkes der 
lod mellem disse om hvem der skal indtræde i bestyrelsen. 

 

 

 



 

Økonomi, regnskab og revision 

 

§ 22. Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen godkender lokalafdelingens regnskab, der efterfølgende forelægges til orientering ved 
generalforsamlingen eller medlemsmødet. Regnskab skal revideres af den på SIK’s kongres valgte revisor. 

Stk. 3.  Lokalafdelingens bogholderi føres af SIK’s Sekretariat, der også skal have fuldmagt til afdelingens 
konti i netbank. SIK’s Sekretariat fremsender hver måned udskrift af bogføringen til lokalafdelingen. 

 

 

Tegningsregler og hæftelse 

 

§ 23. Lokalafdelingen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere medlem af 
bestyrelsen. Ved optagelse af lån og ved salg og køb eller pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af 
den samlede bestyrelse. 

Stk. 2. Der påhviler ikke lokalafdelingens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der 
påhviler afdelingen. 

 

 

Ændring af vedtægter 

 

§ 24. Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget 
fremgår af dagsordenen. Disse vedtægter skal mindst indeholde bestemmelser svarende til den af 
kongressen vedtagne standardvedtægt for lokalafdelinger. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

 

 

 

Opløsning af lokalafdelingen 

 

§ 25. Opløsning af lokalafdelingen kan kun ske på en generalforsamling, hvor forslaget om opløsning af 
lokalafdelingen fremgår af dagsordenen, og hvor 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for 
forslaget. 



Stk. 2. Ved opløsning af lokalafdelingen skal eventuel gæld betales til kreditorerne. Resten af værdierne og 
skriftligt materiale i form af protokoller, referater m.v. overgives til SIK’s Sekretariat. 

 

Vedtaget på kongressen den 25. oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


