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IMAK - Sinniisoqarfik / Repræsentantskabsmøde 2015

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Evaluering af den grønlandske folkeskole
6. Forslag til Princip og indsatsprogram
7. Forslag til vedtægtsændringer
8. Budget for 2016 0g 2017 og fastsættelse af kontingent for følgende 2 kalenderår.
9. Valg af kritiske revisorer samt suppleant
10. Valg af 1 kongresdelegeret til Danmarks Lærerforenings kongres
11. Eventuelt

Mødeplan for repræsentantskabsmøde 2015:

Ataasinngorneq / Mandag d. 20. april 2015
Nal. 10.00 – 12.00
Nal. 13.00 – 14.45
Nal. 15.15 – 17.00
Immaqalu/måske – nal. 19.30 – 21.00

Marlunngorneq / Tirsdag d.21. april 2015
Nal. 09.00 - 10.15
Nal. 10.30 – 12.00
Nal. 13.00 – 14.45
Nal. 15.15 – 17.00
Immaqalu/måske – nal. 19.30 – 21.00
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1. Mødets åbning, og valg af dirigent
Mandag den 20. april åbnede Sivso Dorph repræsentantskabsmødet 2015 klokken 10.00
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Mikkel Michelsen som dirigent.
Mikkel Michelsen blev valgt som dirigent.
Mikkel Michelsen takkede for valget og konstaterede, at indvarslingen af repræsentantskabsmødet
var foretaget efter IMAKs vedtægter, og konstaterede således, at mødet var lovligt indkaldt og materialet udsendt i henhold til vedtægterne.

Forretningsorden
Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev enstemmigt tiltrådt. Bilag 1
Derefter blev der valgt 4 stemmetællere som blev Peter Davidsen, Peter Frederiksen, Peder Storgård
og Johanne Grønvold
Der foretoges navneopråb af repræsentantskabets medlemmer ved Lisbeth Frederiksen:
Siniisoqarfimmut ilaasortat 1. august 2013- 31.juli 2015
Repræsentantskabsmedlemmer 1. august 2013 - 31. juli 2015
Kommune Kujalleq
Marie Sara Larsen
Peter Frederiksen
Bjørn Egede Jokumsen

Qaqortoq
Narsaq
Narnortalik

Kommuneqarfik Sermersooq
Peter Davidsen
Johanne Grønvold
Jeppe Jepsen
Nukannguaq Kristiansen
Ulrikka Ignatiussen
Baldvin Sveinsson
Frederik Wille

Nuuk
Nuuk
Nuuk
Taasilaq afbud pga. trafikale forhold
Kuummiut afbud pga. trafikale forhold
Ittoqoortormiit
Kulusuk afbud pga. trafikale forhold

Qeqqata Kommunia
Tuperna Lyberth
Frank Vincent Andersen
Lena Reimer
Karl Berthelsen

Maniitsoq
Kangerlussuaq (Afbud)
Sisimiut
Sisimiut

Qaasuitsup Kommunia
Ole Abrahamsen
Amalie Petersen
Karl Thue Nathanielsen
Nikoline Cortzen
Abigael Lennert
Karen Karlsen
Peder Storgaard

Attu
Uummannaq
Qeqertarsuaq
Ikerasak
Upernavik
Upernavik Kujalleq
Kangaatsiaq
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Bygdeskolelederne
Stephen Pauli Andersen

Ikerasaarsuk

Skolelederne
Karno Lynge
Janne Kleist Lyberth

Nuuk
Nuuk

Grønlands Selvstyre
Karla Petrussen

Inerisaavik

Private
Henriette Gedionsen

Maniitsoq

Pensionister
Paul Raahauge

Samsø

Andre uddannelsesinstitutioner
Claus Jochimsen

Ilulissat

Bestyrelsen
Sivso Dorph
Birthe Therkildsen
Nukaanguaq Kristiansen
Kirsten Sandgreen
Marie Sara Larsen

Nuuk
Nuuk
Tasiilaq
Ilulissat
Qaqortoq

Suppleringsvalg af kritisk revisor
Dirigenten fik repræsentantskabets opbakning til, at der blev foretaget suppleringsvalg af en kritisk
revisor.
Bestyrelsen indstiller Karla Petrussen, som blev enstemmigt valgt.

2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning – se bilag. Bilag 2
Tale af Nivi Olsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
Bilag 3
Formand Sivso Dorph: takker for talen og ser frem til et godt samarbejde med den nye regering
fremover. Selvom vi har forskellige politiske synspunkter, er det vigtigt, vi har et fælles mål.
Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.
Anders Bondo Christensen takkede IMAK for invitationen til repræsentantskabsmødet og for den
altid store gæstfrihed, de møder i Grønland
ABC omtalte endvidere det lange og gode samarbejde, der er og har været mellem IMAK og DLF
og specielt det gode samarbejde mellem Sivso Dorph og ham selv.
Et samarbejde der både foregår direkte mellem DLF og IMAK og i NLS-regi
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Endvidere takkede ABC for IMAKs opbakning til DLF under konflikten i 2013, hvor lærerne i
Danmark var lockoutet i 4 uger, og hvor regeringen gennemførte arbejdsgiverens krav ved lov.
Nogle krav, der skulle danne grundlag for gennemførslen af skolereformen. Helt igennem et forløb
som ikke er et demokratisk samfund værdigt.
Den Internationale støtte herunder støtten fra IMAK betød meget for lærerne i DK.
Konflikten i DK viser, at sådan skal man ikke udvikle skolen
Værdikamp education for human capital og education for social demokracy
Holder vi skole for børnenes skyld eller skole for at optimer den humane kapital?
Finansministeriet og ikke Undervisningsministeriet står bag, Økonomer og ikke lærere står bag reformen
ABC havde med interesse læst den skriftlige beretning om de udfordringer og problemer, der er i
Grønland.
Problemer og udfordringer, som kun kan løses sammen med IMAK og lærerne i Grønland.
Ledere og lærere er eksperterne og ikke diverse økonomer. Lærere er livsvigtige i ethvert samfund
også og ikke mindst i Grønland. Lærerarbejdet er verdens vigtigste arbejde.
Skal Grønland kunne løse landets problemer, skal I kunne lykkes med jeres arbejde,
som profession har vi et ansvar.
ABC påpegede endvidere det vigtige i, at udfordringerne var afdækket gennem samarbejde og kun
sammen kan man finde vejen frem.
DLF vil spændt følge udviklingen både på rep. mødet og fremover.
For mange lærere er det, at lykkes som lærer en vigtig del af ,at lykkes som menneske
Derfor arbejder IMAK og DLF ikke blot for gode vilkår for lærerne, men også for den gode skole
til eleverne. Tingene hænger sammen
ABC citerede endvidere den radikale politiker Marianne Jelvig for at sige til: ” HUSK grisen bliver
ikke tungere, fordi den bliver vejet mange gange.
På vegne af lærerne i DK og DLF ønskede ABC held og lykke med det vigtige arbejde og misundte
IMAK dialogen med KANUKOKA og Naalakkerusisut. Og ønskede god arbejdslyst her på kongressen
Formand Sivso Dorph: takker for talen, jeg får meget ud af møderne hver gang, og håber det vil
lykkes for jer med de udfordringer, I skal arbejde med fremover.

KANUKOKA s tale:
Bilag 4
Formand Sivso Dorph takkede for talen, vi har et godt samarbejde især ved forhandlinger og ved
afholdelse af skoleledernes kurser.
Dirigenten foranledigede derefter beretningen omdelt, så man kunne sætte sig nærmere ind i den.
Dirigenten redegjorde nu for, hvordan han havde tænkt, at beretningen skulle behandles. De indkomme forslag vil blive behandlet i forbindelse med punktet princip- og indsatsprogram
Repræsentantskabet tilsluttede sig dirigentens fremgangsmåde.
Desuden blev oplæg til gruppedrøftelser vedrørende Evalueringen af folkeskolen omdelt.
Derefter blev repræsentantskabsmødet suspenderet for, at medlemmerne i repræsentantskabet indtil
kl 21.00 i grupper kunne drøfte evalueringsrapporten og fremsætte anbefalinger til princip- og indsatsprogrammet til opfølgning på rapporten.
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Repræsentantskabsmødet blev genoptaget tirsdag kl 9.00

5. Evalueringen af folkeskolen
Bestyrelsen fremlagde et dokument, hvor gruppernes drøftelser og anbefalinger fra mandagens drøftelser var skrevet sammen.
Repræsentantskabet tiltrådte, at disse anbefalinger nu skal drøftet ude blandt medlemmerne og vil
efterfølgende blive godkendt på et ekstraordinært repræsentantskab som tillæg til princip- og indsatsprogrammet.
Se bilag 22

2. Formandens beretning (genoptagelse af punktet)
Punktet blev genoptaget og behandlet ud fra den opdeling, som dirigenten havde udleveret mandag:

Pædagogiske forhold
Emne
Evaluering af den grønlandske skole
Skolerne-bygningerne
De grønlandske efterskoler og Qeqqata Akademi
Institut for læring
Frie grundskoler

Skriftlig beretning, side i
den danske del
5-10

Mundtlig beretning,
side i den danske del
2-6

Notater
Selvstændigt pkt. 5.

9
10-11
11-12

7

13

Kommunernes besparelser

7

Selvstyrets skole

8

Faglige forhold
Emne

Skriftlige beretning
side i den danske del

Forhandlingerne
Besparelser og afskedigelser i
Kommuneqarfik Sermersooq
Økonomisk Råds rapporter
Arbejdsmiljø
Samarbejdsmiljø

14-17
18-20

Mundtlige beretning
side i
Den danske del

Notater

21-23
23-24
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Ferierejsefonde

25-26
26-27

Pensionsforhold

Organisatoriske forhold
Emne
Møder med landspolitikere
Medlemmer
Medlemsmøder
Bestyrelsen
Kurser
Princip- og indsatsprogram
Organisationens økonomi
Sekretariatet
Danmarks Lærerforening
(DLF)
Nordiske lærerorganisationers Samråd (NLS)
Grundskolesektoren NLS
ICC
Andre faglige organisationer
og samarbejdspartere

Skriftlige beretning
side i den danske del
27
27-28
28
28-29
28-31
31
31
32
32-33

Mundtlige beretning
side i den danske del

8

Notater

Selvstændigt punkt 6
Selvstændigt punkt 3

9

33-34
34-38
38
39-41

8

Andet
Ilinniartitsisaq
Hjemmesiden
Repræsentantskabets møder
Bestyrelsens møder
oversigter

42
42
42
43
43-51

Herefter blev formandens beretning gennemgået:

Pædagogiske forhold
Ingen kommentarer
Afsnittet pædagogiske forhold enstemmigt godkendt.

Faglige forhold
Ingen kommentarer
Afsnittet faglige forhold enstemmigt godkendt.
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Organisatoriske forhold
Ingen kommentarer
Afsnittet organisatoriske forhold enstemmigt godkendt.

Andet
Ingen kommentarer
Afsnittet andet enstemmigt godkendt.
Den samlede beretning blev herefter enstemmigt vedtaget

3. Regnskab
Lisbeth Frederiksen gennemgik IMAKs regnskaber for 2013 og 2014
De kritiske revisorer havde gennemgået begge års regnskaber og kunne godkende dem.
IMAKs Årsregnskab 2013 enstemmigt godkendt
IMAKs Årsregnskab 2014 enstemmigt godkendt
Lisbeth Frederiksen fremlagde Særlig Fond – årsregnskab 2013
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
Lisbeth Frederiksen fremlagde Særlig Fond – årsregnskab 2014
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
Lisbeth orienterede om IMAKs Ferierejsefonds årsregnskaber 2012/13 og 2013/14
Samt Timelærernes ferierejsefond - årsregnskab 2012/13 og 2013/14.
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

4. Indkomne forslag og 6 princip – og indsatsprogrammet
De indkomne forslag blev efter forslag fra bestyrelsen behandlet sammen med princip- og indsatsprogrammet – se bilag 5
Forslag 1: Enstemmigt vedtaget Se bilag 6
Forslag 2: Enstemmigt vedtaget. Se bilag 7
Forslag 3: Bortfaldet, da forslagsstilleren ikke var til stede
Forslag 4: Enstemmigt vedtaget. Se bilag 8
Forslag 5: Enstemmigt vedtaget Se bilag 9
Forslag 6: Enstemmigt vedtaget. Se bilag 10
Forslag 7: Enstemmigt vedtaget Se bilag 11

7. Forslag til ændring af dele af IMAKs vedtægter
Dirigenten fik tilslutning til at de forslag, der indbyrdes hører sammen, kunne behandles under et.
Forslag 2 – se bilag 12
Vedtaget.
Forslag 3 – se bilag 13
Jeppe: bestemmelsen skal vel først slettes først, når mulighederne for at udgive bladet elektronisk er
undersøgt
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Karl Thue Natanielsen trak sit forslag om, at bladet kun skal udkomme elektronisk tilbage og tilsluttede sig bestyrelsens forslag
Karla: antallet af Folkeskolen reduceret
Peder: opbakning om elektronisk udgivelse af bladet
Sivso: Bestemmelsen foreslås slettet nu, men bladet bliver udgivet indtil, vi har undersøgt, om
yderdistrikterne kan downloade bladet, det bliver kun elektronisk, hvis alle kan modtage det. Men
bestemmelsen skal slettes, for at vi kan igangsætte det.
Vedtaget.
Forslag 5 – se bilag 14
Vedtaget.
Forslag 10 - se bilag 15
Vedtaget.
Forslag 17 – se bilag 16
vedtaget
Forslagene 4, 6, 18 blev behandlet samlet- se bilag 17
Peder spørger om, der ikke kan tilføjes, at blanketterne kan sendes på fax.
Det tilsluttede bestyrelsen sig, og forslaget blev godkendt med denne ændring
Forslagene vedtaget
Forslagene 7, 11 blev behandlet samlet – se bilag 18
Forslagene vedtaget
Forslagene 1, 8, 9, 12, 16, 15 blev behandlet samlet – se bilag 19
Paul: Skal der ikke stå at der skal opkræves ekstra kontingent, hvis der f.eks. er udbetalt støtte ifm.
konflikt.
Sivso: Det står allerede i vedtægterne
Forslagene vedtaget
Forslagene 13 og 14 blev behandlet samlet – se bilag 20
Peder: Er imod, at repræsentantskabsmødet flyttes til oktober. For nyvalgte Tr er det ikke godt,
fordi de ikke har været igennem et Tr -kursus og har ingen erfaring.
Sivso: Det er bedst for foreningen, at mødet bliver holdt i oktober f.eks. i forhold til opstilling af
overenskomstkrav. Det vil så være det nye repræsentantskab, der både skal opstille kravene og tage
stilling til overenskomstresultatet. I de nordiske lande holder de også kongres om efteråret.
Peder: mener, det er bedre som nu
Johanne: vil ikke bruge efterårsferien til mødet men ellers enig med forslaget
Peter Davidsen: enig i forslaget
Peder: hvornår vil næste repræsentantskabsmøde være?
Sivso: oktober 2017
Ole: er enig med forslaget
Jeppe: som forslaget er formuleret skal der afholdes repræsentantskabsmøde i oktober 2015.
Bestyrelsen fremsatte et ændringsforslag med præcisering af, der ikke skal afholdes ordinært møde i
oktober 2015 – se bilag 21
Sivso: ved forglemmelse er ordene smuttet, ændringen er - dog ikke i 2015 -, nyvalgte vil i overgangsperioden ikke komme til ordinært repræsentantskabsmøde, men fordelene ved ændringen er så
store for foreningen, at bestyrelsen fastholder forslagene med nævnte præcisering
Peder: ingen mistillid til bestyrelsen, ændrer ikke ved min mening, jeg vil stemme imod
Forslagene med nævnte ændring vedtaget med 26 stemmer for og 1 imod.

Ilulissat 20. – 21. april 2015

Side 9

IMAK - Sinniisoqarfik / Repræsentantskabsmøde 2015

8. Budget og fastsættelse af kontingent for følgende 2 kalenderår
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Godkendt.

10. Valg af kongresdelegeret til Danmarks Lærerforening
Bestyrelsen foreslår Marie Sara Larsen.
Marie Sara valgt

9. Valg af kritiske revisorer og suppleanter
Bestyrelsen foreslår Tuperna Lyberth og Karla Petrussen
Tuperna og Karla valgt
Bestyrelsen foreslår Johanne Grønvold og Lena Reimer som suppleanter
Johanne og Lena valgt

11. Eventuelt
Sivso: er glad for de anbefalinger til evalueringsrapporten som bestyrelsen vil arbejde med.
Stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst til tolkene, sekretariatets sagsbehandlere
Samt vores dirigent Mikkel.
Repræsentantskabsmødet 2015 sluttede den 21. april kl. 14.52.

Sivso Dorph
Formand for IMAK

Mikkel Michelsen
Dirigent
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