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1.– 4. Åbning af kongressen
Formand Jess G. Berthelsen meddeler åbningen af kongressen og byder velkommen
til alle fremmødte og specielt til de to æresmedlemmer af SIK, Pavia Lange og Jonas
Fleischer.
Efter formandens ønsker bliver der holdt et minuts stilhed til ære for de mennesker,
der har virket for SIK, og som er afgået ved døden i den senere tid, herunder specielt
tidligere hovedbestyrelsesmedlem Ane Skifte.
Følgende fremmødte får mulighed for at komme med en udtalelse ved åbningen:
Naalakkersuisoq for det sociale område og for arbejdsmarked, Mimi Karlsen, formand for partiet Siumut, Erik Jensen, og borgmester i Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen.
2.1. Valg af dirigent
Nukaraq Eugenius bliver valgt til mødedirigent.
3.1. Valg af referent
Svend Møller bliver valgt til mødereferent.

3.2. Valg af stemmetællere
Følgende medarbejdere i SIK’s sekretariat bliver valgt til stemmetællere: Inge-Marie
Rosing, Inge Lennert og Tina L. Nielsen.
3.3. Kåring af ”Årets Lokalafdeling”
Næstformand Ludvig Larsen meddeler, at NSIP (Nuuk) og USIP (Upernavik) blandt
flere forslag er blevet valgt til at få titlen ”Årets Lokalafdeling”. Grundlaget for valget
er de kriterier, der er blevet lagt, og som gælder for de årlige kåringer.

4.1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden bliver godkendt i den form, de er blevet lagt frem.
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5. Hovedbestyrelsens beretning
5.1. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning
Hovedbestyrelsens beretning, der er blevet fremlagt til lokalafdelingerne en måned
før kongressen, bliver forelagt af formanden i en forkortet udgave.
5.2. Diskussion om hovedbestyrelsens beretning
Kommentarerne koncentrerer sig om følgende emneområder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minedrift og de økonomiske indtægter, der kan komme derfra, og i den forbindelse nultolerance-politikken til uran.
Bolisikring.
Behovet for huslejeudligning – ældre boliger, der fortsat bliver dyrere.
Arbejdsmarkedsydelser (arbejdsløshedsstøtte).
Problematikken omkring politisk indblanding i overenskomstforhandlinger.
For og imod tanken om brug af robotter.
Ønskeligheden af bedre trafikforbindelser til udkantsområder, da de har indflydelse på SIK-medlemmernes levevilkår.
Arbejdsmiljø, arbejdspladser som mister tiltrækning.

6. Fremlæggelse af regnskab til information
6.1. Fremlæggelse af revideret regnskab
Formanden forelægger. Efter uddybning af spørgsmål om henlæggelser til strejkefond og om Organisationernes Hus P/S konkluderer dirigenten, at man så kan gå til
næste punkt på dagsordenen.
7. Debat om indkomne forslag
7.1. Forslag vedrørende ændring af SIK’s love
7.1.1. Hovedbestyrelsens ændringsforslag til SIK’s vedtægter
1) § 2. ”Inuit og andre oprindelige folk …” m.v. er udtaget af bestemmelsen. Nu står
der blot, at SIK har samarbejde med andre landes fagforeninger.
Dirigenten spørger om hvem, der er imod ædringsforslaget – og konkluderer: Ingen er imod, et klart flertal er for forslaget.
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2) § 3, stk. 3: Ny bestemmelse om, hvad SIK kan være behjælpeig med i forhold til
medlemmer, der er pensionister.
Dirigenten: Det er vedtaget.
3) § 4. SIK’s organisation: Begrebet ”Klub” udgår, og ind kommer i stedet ”Kontaktpersoner i byer og bygder, hvor der ikke er en lokalafdeling”.
Dirigenten: Ingen er imod, således er det vedtaget.
4) § 7, stk. 1: Der er indsat en bestemmelse om, at såfremt en lokalafdeling har over
1000 medlemmer, vil den være berettiget til at have 5 delegerede med til kongressen.
Da der bliver udtrykt betydelig modstand mod forslaget, meddeler formanden, at
forslaget ønskes trukket tilbage. Dirigenten: Forslaget udgår.
5) § 8. Håndsoprækning er indsat i teksten om hvilke muligheder der er for afstemningsmetode på kongressen.
Dirigenten: Det er vedtaget.
6) § 9. I forslaget står der i nr. 8 om dagsordenen til kongressen: ”Fastsættelse af
kontingent for de kommende 2 år”. Repræsentantskabsmødet midtvejs mellem
to kongresser vil så fastsætte kontingentet for de 2 år inden næste kongres
Dirigenten: Det er vedtaget.
7) § 15, stk. 4. Ny bestemmelse om, at lokalafdelingerne og SIK Ungdom senest 2
måneder før en ekstraordinær kongres skal meddele SIK’s Sekretariat, hvem der
er udpeget som delegerede.
Dirigenten: Det er vedtaget.
8) § 16. Repræsentantskabsmødet afholdes midtvejs mellem to kongresser. Efter de
gældende vedtægter er der repræsentantskabsmøde hvert år.
Jokum Zeeb og Jens Johansen anbefaler, at Repræsentantskabet fortsat holder
møde årligt, da det er af betydning for, at organisationens folk kan følge fagforbundets drift. Dirigenten spørger: Hvem er imod forslaget? Seks er imod. Hvem er
for forslaget? Dirigenten konkluderer: Et klart flertal er for. Forslaget er vedtaget.
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9) § 16. Her er indsat følgende tekst: ”Træffe beslutning om kontingent for de kommende 2 år”. I de gældende vedtægter står der blot, at repræsentantskabet træffer beslutning om kontingent”.
Dirigenten: Det er vedtaget.
10) § 25. Der er indsat nye bestemmelser omkring hvornår en formand kan ekskluderes fra hovedbestyrelsen. Efter forslaget er det kongressen, der træffer beslutning om eventuel eksklusion. Efter de gældende vedtægter er det hovedbestyrelsen der kan ekskludere en formand.
Jens Johansen siger, at han ikke forstår forslaget, idet han mener, at det er i orden, at hovedbestyrelsen som hidtil har mulighed for at foretage en sådan ekslusion. Dirigenten spørger: Hvem er imod forslaget? Tre er imod. Hvem er for forslaget? Dirigenten konkluderer: Et klart flertal er for. Forslaget er vedtaget.
11) § 31. Efter forslaget kan kongressen – efter indstilling fra hovedbestyrelsen – ekskludere en bestyrelse for en lokalafdeling, såfremt bestyrelsen har overtrådt SIK’s
love. Efter de gældende vedtægter er det selve lokalafdelingen der kan ekskluderes. Hvis en bestyrelse ekskluderes, vælges der ny bestyrelse på en ekstraordinær
generalforsamling i lokalafdelingen.
Fire tager ordet imod forslaget. Dirigenten spørger: Hvem er imod forslaget? 25
er imod forslaget. Hvem er for forslaget? 13 er for forslaget. Tre stemmer blankt.
Dirigenten konkluderer: Forslaget er afvist.
12) § 34, stk. 2. Ny bestemmelse der i større omfang fastsætter hvilke opgaver lokalafdelingen har.
Dirigenten konkluderer: Forslaget er vedtaget.
13) § 35: Nye bestemmelser om kontaktpersoner i de byer og bygder, hvor der ikke
er en lokalafdeling. Kontaktpersoner bliver således et nyt organisationsbegreb, og
ud går begrebet ”Klub”.
Dirigenten konkluderer: Forslaget er vedtaget.
14) § 36, stk. 4: Ny bestemmelse om SIK Ungdom. Præciserer SIK’s Sekretariats opgaver i forhold til SIK Ungdom.
Dirigenten konkluderer: Forslaget er vedtaget.
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15) § 37, stk. 4: Ny bestemmelse om overenskomstforhandlinger. Fastsætter at når
Forretningsudvalget forhandler overenskomst med en lokal virksomhed, skal den
stedlige lokalafdeling indbydes til at deltage i forhandlingerne. F.eks. skal NSIP
inviteres med, når der skal forhandles overenskomst med Nuup Bussii, og SIP Ilulissat skal inviteres med, når der forhandles med Halibut Greenland.
Efter præciserende forespørgsler konkluderer dirigenten: Forslaget er vedtaget.
16) § 38, stk. 2: Fastsætter at kontingentet for medlemmer, der er bosat i byer og
bygder, hvor der ikke er en lokalafdeling, fastsættes at den nærmeste lokalafdeling, for så vidt den del af det samlede kontingent, der skal gå til aktiviteter lokalt.
Denne del af kontingentet tilgår til den nærmeste lokalafdeling, mens resten af
det samlede kontingent tilgår fagforbundet.
Dirigenten konkluderer: Forslaget er vedtaget.
17) § 38, stk. 4: Der er sket en omformulering af bestemmelsen om, hvordan kontingentet skal betales. Udgangspunktet i forslaget er, at kontingentet skal betales
via PBS, men at der er mulighed for at kontingentet kan betales via løntræk, såfremt dette aftales mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.
Dirigenten konkluderer: Forslaget er vedtaget.
18) § 41: Fastsætter at lokalafdelingernes bogholderi skal varetages af SIK’s sekretariat. Hidtil har dette ikke stået i SIK’s vedtægter, men i standardvedtægterne for
lokalafdelingerne.
Jens Johansen udtaler imod forslaget ved at kalde det en indblanding i de enkelte
foreningers råderet. Andre talere er for forslaget med henvisning til, at ordningen
har gavnet. Dirigenten spørger: Hvem er imod forslaget? Tre er imod. Dirigenten
konkluderer, at det er et klart flertal for. Hvem stemmer blankt? Fire stemmer
blankt. Dirigenten konkluderer: Forslaget er vedtaget.
19) § 42, stk. 3: Ny bestemmelse der fastsætter, at hovedbestyrelsen kan udpege
mangeårige medlemmer, der er stoppet på arbejdsmarkedet, som æresmedlemmer.
Dirigenten konkluderer: Forslaget er vedtaget.
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7.1.2. SIP Aasiaat: Æresmedlemmer skal stå i SIK’s vedtægter
Forslaget tages ud i forståelse med forslagstillerne.

Følgende to forslag behandles samlet i forhold til hinanden:
7.1.3. SIP Aasiaat: Forslag til ændring af §7, således at der skal være to delegerede uanset antal
medlemmer
Nuunu Johansen forelægger forslaget, og fremhævede som begrundelse, at det vil
styrke enheden i fagforbundet, når alle foreninger hver bliver repræsenteret med to
delegerede uanset medlemstal.
7.1.4. SIP Nuuk: Forslag til tilføjelse til §7 vedr. antal delegerede til SIK’s kongres
Mette Sofie Jørgensen forelægger forslag til trinsætning med 1 til 5 ved fastsættelse
af antal delegerede, hvorefter en lokalafdeling, der har opnået 1000 medlemmer, bliver repræsenteret med 5 delegerede.

Mulige fordele og ulemper ved ovennævnte forslag bliver diskuteret, hvor man på den ene side
fremhæver betydningen af lige repræsentation, mens man på den anden side taler om incitament
til at hverve flere medlemmer.
Dirigenten foranlediger til afstemning med følgende resultater:
Forslaget fra Aasiaat
23 imod

9 for

9 blanke

Forslaget fra Nuuk
29 imod

9 for

3 blanke

Dirigenten konkluderer, at begge forslag er afvist, og at de nugældende bestemmelser således gælder fortsat.

7.1.5. SIP Uummannaq: Forslag til ændring af §7, således at delegeredes antal bliver et gennemsnit af antal betalende medlemmer i de sidste 12 måneder ud fra regnskabet
Jokum Zeeb forelægger forslaget med den begrundelse, at den nuværende beregningform ikke er retvisende hvad angår antal personer, der er medlemmer, især i de
mindre lokalafdelinger.
Hovedbestyrelsen anbefaler, at forslaget afvises med henvisning til, at den nuværende beregningsform er mere retfærdig. Dirigenten foranlediger til afstemning: 21
imod, 12 for, 8 blanke. Forslaget er afvist.
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7.1.6. SIP Ilulissat og SIK Ungdomm: Forslag til at §10 stk. 4 skal fjernes
PanínguaK Jerimiassen, SIP Ilulissat, og Ane-Marie H. Jørgensen, SIK Ungdom, forelægger forslag til, at bestemmelsen om, at fristen på 3 måneder til opstilling til formandsvalg i SIK, bliver fjernet.
Begrundelsen er, at ethvert medlem af SIK, der er delegeret til kongressen, skal kunne stille op den dag, hvor formandsvalget afholdes, som det også er en mulighed ved
valg af medlemmer af hovedbestyrelsen.
I drøftelsen af forslaget er der både tilhængere og modstandere af denne begrundelse. Modstandere finder 3-måneders fristen helt i orden især henset til, at formandsvalget specielt kræver grundig forberedelse og mulighed for høring.
Formand Jess G. Berthelsen nævner som en kompromisløsning forkortelse af fristen
til to måneder eller til en måned. Else Jonna Villadsen, SIP Ilulissat, ønsker, at der foretages beslutning på det oprindelige forslag, og således bliver det.
Dirigenten foranlediger til afstemning: 17 imod, 15 for, 8 blanke. Forslaget er afvist.

7.1.7. SIP Ilulissat: Forslag til ændring af §26 stk. 1
PanínguaK Jerimiassen forelægger forslaget om, at fagforbundets næstformand ikke
længere som formanden skal være forpligtet til at bo i Nuuk, men skal kunne bo hvor
som helst i Grønland.
Fra hovedbestyrelsen er Elisabeth L. Hansen ikke enig i forslaget, da erfaringerne siger, at det er bedst, når formand og næstformand bor i den samme by, så de på mødeopgaver hurtigt kan supplere og afløse hinanden, når det bliver nødvendigt.
Dirigenten foranlediger til afstemning: Et klart flertal imod forslaget, 4 for. Forslaget
er afvist.

7.1.8. SIP Nuuk: §37, Forslag til samarbejde med lokalafdelingen i den respektive by under overenskomstforhandlinger med private virksomheder
Dette er blevet efterkommet i forbindelse med behandlingen af hovedbestyrelsens
forslag til vedtægtsændringer.

7.1.9. SIP Maniitsoq: Forslag til at det der står som ”lokalafdelinger” i SIK’s vedtægter skal rettes
til ”foreninger”
Hans Heilmann forelægger forslaget med den begrundelse, at det drejer sig om foreninger, peqatigiiffiit, SIP’erne (hvor P står for forening), der alligevel bliver kaldt for
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lokalafdelinger, immikkoortortaqarfiit. Det er ønskeligt, at det bliver korrigeret, så de
efterfølgende kaldes for foreninger.
På vegne af bestyrelsen bekræfter næstformand Lydvig Larsen, at SIP’erne er foreninger, men at de samtidigt er lokalafdelinger af fagforbundet. Desuden er ”lokalafdeling” anvendt som organisationsbegreb helt fra fagforbundets start. Indstiller derfor, at forslaget ikke bliver vedtaget i dets form.
Efter bemærkninger til forslaget fra SIP Maniitsoq foranlediger dirigenten til afstemning: 16 imod forslaget, 22 for, 3 blanke. Forslaget er vedtaget.

7.2. Dagsordenspunkter vedrørende overenskomstforhandlinger
7.2.1. Hovedbestyrelsen: Forslag om overenskomstmæssige tiltag for at stoppe at faglærte medlemmer flytter til andre fagforbund
Formand Jess G. Berthelsen forelægger forslaget, som indeholder overenskomstmæssige tiltag på to områder: 1) Større lønpuljer til de faglærte, og 2) omlægning af
midler til feriefrirejser.
Alle, der får ordet, tilslutter sig hovedbestyrelsens oplæg, og dirigenten konkluderer:
Forslaget er vedtaget.

7.2.2. SIP Aasiaat: Forslag til, at der kun forhandles overenskomst for SIK’s medlemmer
Nuunu Johansen fremhæver, at SIK til daglig bruger mange kræfter på at arbejde for,
at ikke-medlemmer får bedre lønvilkår. Eksempelvis skal man kunne nå frem til en
ordning, hvor timelønnen er lidt højere for medlemmer end for ikke-medlemmer.
På vegne af hovedbestyrelsen støtter Sofie Svendsen tanken. Dirigenten konkluderer,
at forslaget har en stor tilslutning.

7.2.3. SIP Aasiaat: Forslag om at stoppe forhøjelse af bidrag til SISA ved SIK’s overenskomstforhandlinger
Qujana Fleischer forelægger forslaget med den begrundelse, at der skal kunne indgås
overenskomster kun for medlemmer om bedre lønvilkår.
Jess G. Berthelsen gør på vegne af hovedbestyrelsen rede for, hvordan strukturen er
ved finansiering af pensionskassen SISA. Indstiller således, at forslaget om udskillelse
af pensionsbidrag afvises. Flere, der får ordet derefter, støtter heller ikke forslaget.
Dirigenten konstaterer, at der er et klart flertal imod forslaget fra SIP Aasiaat.
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7.3. Dagsordenspunkter med forskellige vinkler
7.3.1. SIP Aasiaat: Forslag om at ferieloven skal ændres, således at man forhøjer fem ugers ferie
til seks ugers ferie
Andrea InûsugtoK forelægger forslaget som et mål, der skal arbejdes henimod. Hun
henviser til, at medlemmer af pædagogforbundet NPK allerede har mere ferie udover
andre goder i den forbindelse.
Jørgen Vetterlain anbefaler på vegne af hovedbestyrelsen, at opgaven tages op politisk. Og formanden tilskynder til, at de delegerede i kongressen bidrager i den forbindelse ved agitere for det f. eks. gennem de partier, de personligt er engageret i.
Dirigenten konstaterer, at forslaget støttes og tages op i de politiske fora.

7.3.2. SIP Qeqertarsuaq: Debatoplæg om at pensionerede medlemmers tilknytning til SIK styrkes
Anda Kristiansen nævner som en mulighed, at der kan etableres klubber for pensionerede SIK-medlemmer eller på en anden måde etablere et arrangement til fordel
for fortsat tilknytning til fagforeningen, og ikke bare lade dem helt glide ud.
Else Jonna Villadsen gør på vegne af hovedbestyrelsen opmæksom på, at der i de nye
vedtagne vedtægter er kommet en bestemmelse ind, som fordrer til bevågenhed
overfor de ældre medlemmer.
Dirigenten konkluderer, at SIP Qeqertarsuaq støttes i sine tanker på området, og at
hovedbestyrelsen følger det op.

7.3.3. SIP Qeqertarsuaq: Forslag til at Socialfonden skal give begravelseshjælp til kister
Anda Kristiansen betoner, at målet ikke er at fratage medlemmer fra de lokale ligkisteforeninger, men at undersøge muligheder for at give pårørende muligheder for at
søge midler til ligkiste, da en del af SIK-medlemmerne ikke er medlemmer af ligkisteforening.
Qujana Fleischer finder på vegne af hovedbestyrelsen tanken støtteværdig til at blive
undersøgt i samarbejde med ligkisteforeningerne. Mette Sofie Jørgensen er imod
tanken, som hun mener vil være indblanding i andre foreninger. Hans Heilmann kan
kun anbefale, at man melder sig ind i en ligkisteforening. Andre kommentargivere
støtter dog tanken om at lade alle muligheder åbne og søge samarbejde på området.
Dirigenten konkluderer, at forslaget støttes, dog med en påmindelse til overvejelse.
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7.3.4. SIP Uummannaq: Forslag om at der skal oprettes en arbejdsløshedskasse
Jokum Zeeb forelægger forslaget ved at fremhæve formålet, som er at etablere en
kasse, der fuldt ud dækker tabt arbejdsfortjeneste for SIK-medlemmer ved arbejdsløshed.
På vegne af hovedbestyrelsen siger Josef Therkildsen, at tanken er værd at følge op
på politisk plan, selvfølgelig til opfyldelse udover de gældende overenskomster.
Det støttes også af to kommentargivere. Formand Jess G. Berthelsen siger imidlertid,
at han er kommet i tvivl, da der er flere faktorer, der skal tages stilling til i forbindelse
med det igangværende tiltag for at optimere ordningen med arbejdsmarkedsydelser.
Og han indstiller, at forslaget fra SIP Uummannaq ikke vedtages på nuværende tidspunkt.
Dirigenten konkluderer, at forslaget afvises af et klart flertal.

7.3.5. SIP Kangaatsiaq: Forslag vedrørende jobsøgningsydelsen: Afskaf tre karensdage fra arbejdsmarkedsydelses-ordningen. Og ydelsen skal tilpasses til timelønnen
Karen Filemonsen opfordrer til indsats for revision af ordningen med arbejdsmarkedsydelser.
Elisabeth L. Hansen gør på vegne af hovedbestyrelsen udtryk for fuld støtte til ønsket, og hun bemærker, at Siumut-formanden i sin udtalelse ved åbningen af kongressen også tilkendegav, at der skulle tages initiativer på området.
Dirigenten konkluderer, at forslaget vil blive fulgt op af hovedbestyrelsen.

7.3.6. Hovedbestyrelsen: Forslag til beslutning om tydeliggørelse af SIK’s stillingtagen til mineraludvinding af sjældne jordarter med uran som biprodukt
Næstformand Ludvig Larsen forelægger et motiveret forslag til resolution med følgende ordlyd:
”SIK støtter udvinding af sjældne jordarter, uanset om det indeholder uran eller ikke
indeholder uran som biprodukt. I forbindelse med SIK’s støtte til udvinding af sjældne
jordarter skal SIK understrege, at en sådan udvinding skal være miljømæssig forsvarlig,
og at medarbejdernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen har den allerhøjeste
prioritet.”

I drøftelsen af forslaget til resolution lægges der vægt på forsvarlighed hvad angår
arbejdernes sikkerhed og miljømæssige hensyn. Anda Nathanielsen og PaornánguaK
J. Tittussen gør udtryk for modstand mod den foreslåede resolution.
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Dirigenten foranlediger til afstemning: 3 stemmer imod, 27 stemmer for, 11 stemmer
blankt. Forslaget til resolution er vedtaget.

8. Fastsættelse af kontingent
8.1. SIP Nuuk: §38, debatoplæg vedrørende medlemskontingentet
Henning Aqqa Kristensen forelægger forslaget, der indeholder eksempler på forskellige kontingentstørrelser indenfor en kommune. Med respekt for de enkelte lokalafdelingers mulighed for selv at fastsætte kontingentstørrelse anbefaler han, at der gøres tiltag for at udjævne forskellene i løbet af de næste fire år før den næste kongres,
da det vil være godt for medlemmerne, også fordi, at medlemsvilkårene er ens.
Jakob G-Motzfeldt vil på vegne af hovedbestyrelsen gerne høre, hvad hvad andre har
at sige til forslaget, også fordi hovedbestyrelsen agter at nedsætte en arbejdsgruppe,
der skal se nærmere på, hvordan medlemskontingenterne kan gøres ensartede.
PanínguaK Jerimiassen anbefaler, at udligningen af kontingenter ikke sker nu på én
gang, men trinvist, så kontingentstørrelserne nærmer hinanden. Alle andre kommentargivere støtter ikke forslaget med henvisning til, at foreningerne har ret til selv at
fastlægge medlemskontingent.
Dirigenten foranlediger til afstemning: 26 stemmer imod, 10 stemmer for, 5 stemmer
blankt. Forslaget er afvist.

8.2. Hovedbestyrelsen: Forslag til fastsættelse af medlemskontingent for de næste to år
Jess G. Berthelsen forelægger forslaget på vegne af hovedbestyrelsen.
Drøftelsen koncentrerer sig om følgende del af forslaget:
-

Den del af medlemskontingentet, der går til fagforbundet, forhøjes fra 150 kr. til
165 kr. pr. medlem pr. måned, og dette skal gælde fra 1. april 2022 (tre måneder
senere end oprindeligt foreslået, for at foreningerne kan få god tid til at gøre klar
til dette).

Dirigenten foranlediger til afstemning: 7 stemmer imod, 25 stemmer for, 9 stemmer
blankt. Forslaget er vedtaget.
Der er almindelig støtte til følgende dele af forslaget:
-

Følgende grupper betaler halvt kontingent: a) ledige, b) deltidsansatte og c) uddannelsessøgende.
Følgende gruppe betaler ¼ kontingent: Pensionister.
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Der bliver udtalt ingen kommentarer vedrørende delforslaget om, at hovedbestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvordan en ordning med ens kontingent kan gennemføres.
9. Valg af hovedbestyrelsen
9.1. Formand
Dirigenten bemærker, at der ved fristens udløb for anmeldelse af kandidat til formand er indkommet én kandidatanmeldelse, nemlig af Jess G. Berthelsen. Således er
han valgt.

9.2. Næstformand
Kandidater
Ludvig Larsen
Jørgen Vetterlain
Jokum Zeeb

Stemmer
15
1
25

Således er Jokum Zeeb valgt som næstformand.

9.3. Syv hovedbestyrelsesmedlemmer
Kandidater

Stemmer

Ludvig Larsen
Jørgen Vetterlain
Peter B. Mølgaard
Sofie Svendsen
Elisabeth L. Hansen
Qujana Fleischer
Josef Therkildsen
Else Jonna Villadsen
Jakob G-Motzfeldt
Anda Nathanielsen
Emma Junge Dalager
Ane-Marie H. Jørgensen
Qulutannguaq Berthelsen
Hans Heilmann
Ulrik Lyberth
Pele-Knud Mathiessen
Nuunu Johansen
Anda Kristiansen
Henny Hansen
PanínguaK Jerimiassen

21
5
16
26
6
5
10
28
9
9
7
9
18
10
11
15
19
11
9
7
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Jørgen Abelsen
Lars Eskildsen
Pouline Kleist
Mette Marie Lennert

7
13
8
8

Således er følgende syv, der får flest stemmer, valgt som medlemmer af hovedbestyrelsen: Else Jonna Villadsen, Sofie Svendsen, Ludvig Larsen, Nuunu Johansen, Qulutannguaq Berthelsen, Peter B. Mølgaard og Pele-Knud Mathiessen.
9.4. Fem suppleanter til hovedbestyrelsen
Følgende fem, der har fået efterfølgende fem flest stemmer, bliver suppleanter: 1.
Lars Eskildsen, 2. Anda Kristiansen, 3. Ulrik Lyberth, 4. Josef Therkildsen og 5. Hans
Heilmann. Hvor der er stemmelighed, bliver rækkefølgen afgjort ved lodtrækning.
10. Valg af statsautoriseret revisor
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab bliver valgt.

11. Eventuelt
Ingen emner til beslutning under dette punkt.

16

SIK’s 23. kongres, 2.-3. september 2021

Underskrifter:
Dirigent

Referent

Dato 22. september 2021

Dato 22. september 2021
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