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Imaks repræsentantskabsmøde 2004
Hotel Arctic, Ilulissat den 17. – 18. april 2004
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1. Mødets åbning
2. Forretningsorden
3. Formandens beretning
4. Lærerprofessionsideal
5. Princip- og indsatsprogram
6. Forslag til ændringer af dele af IMAKs vedtægter
7. Regnskab
8. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
9. Valg af kongresdelegeret til Danmarks Lærerforening
10. Valg af kritiske revisorer og suppleanter
11. Eventuelt

1. Mødets åbning
Lørdag den 17. April åbnede IMAKs formand Sivso Dorph mødet og bød velkommen
til repræsentanterne.
Som referent havde bestyrelsen udpeget Jens Sylvest Pedersen
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
repræsentantskabetsmødet var foretaget efter IMAKs vedtægter og konstaterede således,
at mødet var lovligt varslet og indkaldt.
Derefter foretoges navneopråb af repræsentantskabets medlemmer af Lisbeth
Frederiksen:
Stepfen P. Andersen, Aasiaat (deltog fra 13.30)
Lars E. Hansen, Allluitsup Paa
Elna Heilmann, Maniitsoq
Elisa Isaksen, Nuuk
Nikolaj Jensen, Qasigiannguit
Torsten E. Jennsen, Tasiilaq
Trine Juul, Nuuk
Erik S. Jørgensen, Qaqortoq
Birthe Kleist, Sisimiut
Bent Ole Knudsen, Paamiut
Pierre André Krogh, Narsaq
Eli Larsen, Ittoqqortoormiit
Abigael Lennert, Upernavik
Johanne Olsen, Nuuk
Aaase Lundfald, Ilulissat
Karno Lynge, Nuuk
Kattie E. Motzfeldt, Narsaq
Ando Møller, Qeqertarsuaq
Frederik Nielsen, Uummannaq
Ulla Nielsen, Sisimiut
Cecilie Vahl, Nuuk
Looqi Schmidt, Ilulissat
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Hector L. Sørensen, Aasiaat
Johan Reimer, Aasiaat
Paul Raahauge, Nanortalik

Ivalu Motzfeldt, Qaanaaq (afbud)
Ester Rosing, Nuuk
Sisvso Dorph, Nuuk

2. Vedtagelse af forretningsorden
Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev enstemmigt tiltrådt.
Derefter blev der valgt 4 stemmetællere: Torsten E. Jensen, Tasiilaq, Frederik Nielsen,
Uummannaq, Hector Sørensen, Aasiaat og Lars E. Hansen, Alluitsup Paa

3. Formandens beretning
Formanden indledte beretningen med at byde velkommen til Enok Sandgreen,
næstformand i KANUKOKA, Frantz Tremel, kontorchef i KIIIP og Anders Bondo
Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, hvorefter formanden aflagde sin
beretning
Efter formandens beretning blev ordet givet til Enok Sandgreen næstformand i
KANUKOKA og gæst på repræsentantskabsmødet – se bilag.
Derpå blev ordet givet til kontorchef Frantz Tremel fra KIIIP – se bilag.
Sidste taler var Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforenings formand, som
takkede for invitationen og de fine ord i beretningen om IMAKs forhold til DLF og det
fine samarbejde mellem IMAK og DLF.
Anders Bondo Christensen var glad for at kunne overbringe en hilsen fra lærerne i
Danmark og håbede på et fortsat godt samarbejde. Han var glad for at konstatere, at
man i IMAK havde professionsidealet på programmet og nævnte, at man skulle holde
sig for øje, at god kvalitet i skolen er gode, glade og velforberedte lærere, men at det
også kræver nogle gode forudsætninger for de ansatte.
Han sluttede med at ønske tillykke med de mange nye reformer indenfor den
grønlandske skole.
Formanden Sivso Dorph takkede for de pæne ord og fortalte, man havde gjort brug af
DLFs mange erfaringer i Grønland
Dirigenten foranledigede derefter beretningen omdelt, så man kunne sætte sig nærmere
ind i den. Samtidig omdeltes dirigentens forslag til opdeling af formandens beretning.
Herefter blev mødet kl. 10.35 udsat til 13.30
Kl. 13.30 genoptages mødet
Dirigenten startede med at redegøre for, hvordan han havde tænkt, at beretningen kunne
behandles og heri medtage de fremsendte forslag.
Der var ingen kommentarer til dirigentens fremgangsmåde:
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Opdeling af formandens beretning 2004
Emne
Pædagogiske forhold
Atuarfitsialak
Læreruddannelsesreformen
Læreruddannelsesrådet
Inerisaavik
Ilinniarfissuaq
Omsorgsvigtede børn
Faglige forhold
Arbejdstidsaftalen
Ok 2003
Konflikten (blokade og strejke)
Samarbejdsudvalg
Ferierejsefonden
Arbejdsmiljø
Pensionsforhold PFA og LP

Forslagsstiller

Trine Juul

Nr.

oplysning om dine børns skole

Skf. del

Mdt. del

Side 4
Side 4 - 6
Side 7
Side 7
Side 7

Side 2 –3
Side 3

m

Ruth Mathæussen, Agapeta Skifte;
arbejdstilsyn små skoler
Johan Reimer
oversigt pension
Cecilie Vahl
kvalitetsudviklere
Cecilie Vahl
barsel /børns sygdom
Elna Thomsen Heilman
STI praktikanter
Ruth Mathæusen Agapeta Skifte fritidsledere
Trine Juul
tilskudsordning
Trine Juul
ok og tj.ansatte
Trine Juul
2-lærerordninger
Cecilie Vahl bolig
Trine Juul
bolig
Erik S. Jørgensen
pension og job
P

g
n
c
d
e
f
i
j
l
o
k

Side 8-10
Side 11- 13
Side 13 -15
Side 15
Side 15 -16
Side 16 –
17
Side 17

Side 3 –4
Side 3 –4
Side 4, 8

Side 5

Side 5
Side 5
Side 5 –6
Side 6 –7, 8

Side 7
Side 7
Side 7
Side 7
Side 7
Side 7
Side 7
Side 7
Side 7
Side 7

Organisatoriske forhold
Foreningen
Medlemmer

Aase Lundfald
Aase Lundfald

vedtægtændringer
vedtægtændringer

Medlemsmøder
Bestyrelsen
Tr-kurser
Lærerprofessionsidealet
Princip – og indsatsprogram
Økonomi
Sekretariatet
Danmarks Lærerforening
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Side 17
Side 18

Side 7 –8
Side 8

Side 18
Side 18 -19
Side 19
Side 19 -20
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21

Side 8
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
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Nordiske Lærerforeningers
Samråd
ICC
Samarbejde med andre
faglige organisationer
KANUKOKA/ voldspjece

Side 21

Side 21 -22 Side 10
Side 22
Side 10
Side 22

Side 11 –
11
Side 22 -23 Side 11

KIIIP
Andet
Illiniartitsioq
Hjemmesiden
Tjenestemænds.
Låneforening samt
Danmarks Lærerforenings
Låneforening

Side 10

Trine Juul

blad

h

Side 23
Side 23
Side 23 -24

Oversigter

Herefter blev formandens beretning gennemgået

Pædagogiske forhold
Atuarfitsialak – den gode skole
Ingen bemærkninger
Læreruddannelsesreformen
Ingen bemærkninger
Læreruddannelsesrådet
Ingen bemærkninger
Inerisaavik
Trine Juul, Nuuk mente, man skulle have været orienteret om den planlagte
forældrehåndbog.
Formanden Sivso Dorph beklagede, det ikke var sket, men det havde bestyrelsen ikke
været klar over, da de selv var blevet sent orienteret.
Ilinniarfissuaq – seminariet
Birthe Kleist, Sisimiut vil gerne vide, hvad man havde gjort for at trække flere mænd
til læreruddannelsen
Formanden Sivso Dorph svarede, at udviklingen bestemt ikke er god, men man er
åben for idéer, som kan give en bedre fordeling mellem mænd og kvinder.
Omsorgssvigtede børn
Trine Juul, Nuuk mener med sit forslag m, at der mangler oplysninger til forældrene
om den gode skole. Men det er jo i øvrigt den oplysning, man giver med
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forældrehåndbogen, som Inerisaavik i mellemtiden har besluttet skal udsendes. Trine
Juul trækker derfor sit forslag.
Derefter satte dirigenten det samlede punkt om pædagogiske forhold til afstemning.
Beretningen punkt pædagogiske forhold blev enstemmigt godkendt.

Faglige forhold
Arbejdstidsaftalen
Bent Ole Knudsen, Paamiut takkede på sine kollegaers vegne for et godt stykke
arbejde.
OK 2003
Ingen bemærkninger
Konflikten (blokade og strejke)
Ingen bemærkninger
Samarbejdsudvalg
Ingen bemærkninger
Ferierejsefonden
Ingen bemærkninger
Arbejdsmiljø
Aase Lundfald, Ilulissat forklarede, at hendes forslag er fra en af bygderne, som føler
sig tilsidesat med hensyn til arbejdsforholdene i bygdeskolerne, men kunne samtidig
forstå, at der arbejdes på at gøre noget ved forholdene
Formanden Sivso Dorph svarede, at der som sagt under den mundtlige del af
beretningen vil blive taget kontakt til arbejdstilsynet.
Derefter trak Aase Lundfald forslaget.
Pensionsforhold PFA og LP
Johan Reimer, Nuuk - forslag n, ville godt trække sit forslag om en bedre
oversigtsform over pensionsindbetalingerne tilbage.
Formanden Sivso Dorph kan også bekræfte, at bestyrelsen vil arbejde på, at
oplysningerne vedrørende indbetalt pension for de overenskomstansatte gøres bedre,
således de bliver mere anvendelige f. eks. i forbindelse med udfyldelse af
selvangivelsen
Dirigenten konstaterede derefter, at samtlige forslag n, c, d, e, f, i, j og l under dette
punkt alle har noget med overenskomst at gøre.
Formanden Sivso Dorph havde snakket med alle forslagsstillere, som var enige om at
trække forslagene og vente med at fremsætte dem til næste repræsentantskabsmøde,
som ligger i et overenskomstår, og hvor forslagene så vil komme med i prioriteringen på
lige fod med andre indkomne forslag
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Ellers sagde formanden, det skal være mere synligt i vores vedtægter, hvornår man skal
fremsætte overenskomstforslag rettidigt. Bestyrelsen vil derfor udarbejde et forslag til
vedtægtsændring til næste ordinære repræsentantskabsmøde.
Dirigenten henvendte sig til forslagsstillerne og spurgte, om de var enige i at trække
forslagene – det var de.
Forslag o og k foreslog dirigenten at behandle sammen.
Cecilie Vahl, Nuuk – forslag o – påpegede det uhensigtsmæssige i tildelingen af
boliger i Nuuk, hvor man på grund af boligkøen kun lige får det, man er berettiget til.
Det er ikke godt, når man har brug for lærere.
Trine Juul, Nuuk – forslag k – gjorde opmærksom på den uheldige boligsituation i
Nuuk og påpegede det dårlige i, at man skal fraflytte sin personalebolig, når man går på
pension.
Formanden Sivso Dorph forklarede, at bestyrelsen vil intensivere informationen om
boligsituationen ved ansættelsesophør. Vedrørende boligsituationen i Nuuk har
bestyrelsen gennem længere tid været i dialog med Nuuk kommune, og kommunen har
nu ændret praksis i de boligtildelinger, der foregår lige nu. Det har dog ingen virkning
for de ansatte, der har fået tildelt bolig fra sommeren 2003 til nu. Desuden fastholder
Nuuk kommune deres praksis med at hjemmeboende børn over 18 år ikke tæller med i
familiestørrelsen. Bestyrelsen har derfor overdraget en række sager til foreningens
advokat, som i øjeblikket forbereder en stævning mod kommunen. Formanden foreslog
derfor Cecilie Vahl, Nuuk og Trine Juul, Nuuk at trække deres forslag, hvilket de
gjorde.
Erik S. Jørgensen, Qaqortoq mente den nye arbejdstidsaftale vil give behov for mange
nye lærere, Det vil derfor være en god idé at gøre forholdene bedre for de ældre lærere
ved at ændre på nogle forhold for pensionisterne, så de kan blive lidt længere og ikke
flytte til Danmark, hvor forholdene er bedre.
Formanden Sivso Dorph svarede, at reglerne er cirkulærebestemt. Bestyrelsen har
allerede igangsat tiltag med henblik på at tage kontakt til arbejdsgiverne for at få ændret
de gældende bestemmelser uden at afvente de kommende overenskomster. Derfor
foreslog formanden Erik S. Jørgensen, Qaqortoq at trække sit forslag, hvilket skete.
Birthe Kleist, Sisimiut ville godt lige vende tilbage til arbejdstidsaftalen og høre, hvad
det er for bestemte opgaver, man kan forhandle med den enkelte kommune.
Formanden Sivso Dorph svarede, at det kan dreje sig om opgaver, der ikke er
beskrevet i arbejdstidsaftalen.
Birthe Kleist, Sisimiut ville videre vide om, hvem der skal oversætte de handleplaner,
man fremover skal lave for den enkelte elev til grønlandsk, når det er dansksprogede
lærere, der udarbejder dem.
Formanden Sivso Dorph svarede, at det er en kommunal opgave og ikke de
grønlandsksprogede læreres opgave.
Derefter satte dirigenten punktet faglige forhold til afstemning.
Det blev enstemmigt vedtaget.

Organisatoriske forhold
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Foreningen
Ingen bemærkninger
Medlemmer
Aase Lundfald, Ilulissat – forslag a - mente det være en god idé at fritage decentrale
lærerstuderende for at betale kontingent.
Formanden Sivso Dorph svarede, at bestyrelsen ikke kan anbefale kontingentfrihed,
når de decentrale lærerstuderende er under ansættelse, da IMAK i tilfælde af
ansættelsesmæssige problemer skal servicere dem på lige fod med andre medlemmer.
Desuden betaler vi 84 kr/md til Danmarks Lærerforening for samtlige vores
medlemmer. Derfor foreslog Formanden Sivso Dorph, at Aase Lundfald, Ilulissat trak
sit forslag.
Det gjorde Aase Lundfald, Ilulissat derpå.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at Aase Lundfalds, Ilulissat forslag b var indarbejdet
i den af betyrelsen foreslåede vedtægtsændring.
Medlemsmøder
Ulla Nielsen, Sisimiut var glad for de afholdte medlemsmøder
Bestyrelsen
Ingen bemærkninger
TR-kurser
Ingen bemærkninger
Lærerprofessionsidealet – er også et senere særskilt punkt på dagorden
Ingen bemærkninger
Princip- og indsatsprogram – er også et senere særskilt punkt på dagsorden
Ingen bemærkninger
Økonomi
Ingen bemærkninger
Sekretariatet
Ingen bemærkninger
Danmarks Lærerforening
Ingen bemærkninger
Nordiske Lærerforeningers Samarbejde
Ingen bemærkninger
ICC
Elisa Isaksen, Nuuk: Hvor længe skal Kista Holm, Nuuk fortsætte som repræsentant
for IMAK i ICC
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Formanden Sivso Dorph svarede, at Kista Holm stadig er medlem af ICC og det
fortsætter hun med, selvom hun ikke er med i IMAKs bestyrelse, grundet ICCs
vedtægter, som siger, hun skal sidde der perioden ud.
Samarbejde
Ingen bemærkninger

KANUKOKA/voldspjece
Trine Juul, Nuuk: Vi er glade for voldspjecen. Den er der megen hjælp at hente i.
Formanden Sivso Dorph: Pjecen skal i løbet af kort tid være på samtlige skoler.
KIIIP
Ingen bemærkninger
Dirigenten satte derefter punktet organisatoriske forhold til afstemning.
Det blev enstemmigt vedtaget.
Andet
Illinniartitsisoq
Trine Juul, Nuuk – forslag h – mente foreningsbladet trængte til en fornyelse. Vi
mangler et fagligt forum a la ”Folkeskolen”. Man kan eventuelt skære antallet af blade
ned og gøre de resterende bedre.
Formanden Sivso Dorph svarede, at bestyrelsen ønsker indlæg til bladet fra andre end
bestyrelsen. Vi mener 6 numre om året vil være passende for derved at spare penge på
antallet af udgivelser mod til gengæld at købe freelance journalister.
Trine Juul, Nuuk vil gerne have en hurtig reaktion.
Formanden Sivso Dorph: Vi vil gøre, hvad vi kan og har snakket om 3 numre inden
jul.
Looqi Schmidt, Ilulissat: På vores skole støtter vi idéen omkring bladet og er glade for,
der sker noget.
Derefter trak Trine Juul, Nuuk forslaget
Hjemmesiden
Ingen bemærkninger
Låneforeninger
Ingen bemærkninger
Dirigenten satte det samlede punkt Andet til afstemning.
Det blev enstemmigt vedtaget.
Da det samtidig var sidste del af beretningen, blev hele beretningen nu sat til
afstemning.
Den blev enstemmig vedtaget
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Dirigenten suspenderede derefter kl. 14.25 mødet til genoptagelse efter 10 minutters
pause.
Klokken 14.35 – mødet genoptaget

4. Lærerprofessionsidealet
Formanden Sivso Dorph kommenterede forslaget og sagde bl. a., at det er et forslag,
der er blevet arbejdet med i 3 år, og det er et emne, det er nødvendigt at sætte ord på.
Forslaget giver bud på nogle idéer, vi skal kunne snakke med forældre og kollegaer om.
Bestyrelsen håber, det foreliggende forslag bliver vedtaget, som det er.
Cecilie Vahl, Nuuk gjorde opmærksom på, at der noget i oversættelsen til grønlandsk
der ikke er godt nok, og det skal det være.
Formanden Sivso Dorph svarede, at man vil tage udgangspunkt i den danske version
og lave en perfekt oversættelse bagefter.
Dirigenten foreslog, man gennemgik forslaget afsnit for afsnit
Afsnit I
Ulla Nielsen, Sisimiut spurgte om, hvad der menes med ordet ”tilgængelig” i
forbindelse med sætningen: ”Læreren vil vise eleven omsorg, være tilgængelig for
denne, stille sig åben og lyttende, og stræbe efter at eleven opfatter læreren som sin
fortrolige i de situationer hvor der måtte være brug for dette”.
Formanden Sivso Dorph svarede, at der menes i arbejdstiden
Trine Juul, Nuuk: Hvad med at skrive ”i sit daglige virke”.
Erik S. Jørgensen, Qaqortoq: Jeg mener, jeg er til rådighed 24 timer i døgnet og er
enig i forslaget ”tilgængelig”.
Formanden Sivso Dorph svarede, at han mente, vi skal lade det være, som det er.
Repræsentantskabet samtykkede.
Afsnit II
Ingen bemærkninger
Afsnit III
Ingen bemærkninger
Afsnit IV
Ingen bemærkninger
Afsnit V
Ingen bemærkninger
Afsnit VI
Ingen bemærkninger
Dirigenten bad om en tilkendegivelse, om det fremover er IMAKs professionsideal.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
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5) Princip- og indsatssprogram
Næstformand Paul Raahauge, Nanortalik gennemgik princip- og
handlingsprogrammet og anbefale repræsentantskabet at godkende det fremlagte
forslag.
Dirigenten anbefalede en gennemgang af forslaget

Udviklingen af folkeskolen
Ingen bemærkninger
Løn- og ansættelsesforhold
Ingen bemærkninger
Arbejdstiden
Ingen bemærkninger
Arbejdsmiljø
Pierre André Krogh, Narsaq bad samarbejdsudvalgene være opmærksom på den
personlige udvikling.
Personalepolitik
Kattie E. Motzfeldt, Narsaq ville understrege, at man ikke kan arbejde udenom den
kommunale personalepolitik
Formanden Sivso Dorph svarede, at man selvfølgelig skal holde sig til gældende love
og regler, men at samarbejdsudvalgene kan fremsætte forslag.
Uddannelsespolitik
Trine Juul, Nuuk efterlyste en opbakning omkring uddannelse af timelærere.
Næstformand Paul Raahauge svarede, at man sagtens kan have noget om både
skolelederne og timelærere.
Da der ikke var flere bemærkninger satte dirigenten forslaget til afstemning.
Forslaget til IMAKs princip- og indsatsprogram blev enstemmigt vedtaget.

6. Forslag til ændringer af dele af IMAKs vedtægter
Dirigenten gjorde opmærksom på, at ved vedtægtsændringer skal der være 2/3 flertal
ved afstemningen.
Forslag 1
Formanden Sivso Dorph gennemgik forslag 1
Der var ingen bemærkninger og forslaget blev sendt til afstemning og enstemmigt
vedtaget.
Forslag 2
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Formanden Sivso Dorph gennemgik forslag 2
Trine Juul, Nuuk pointerede, at baggrunden for forslaget er, at IMAK dermed vil stille
sine nye medlemmer lidt bedre.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
Forslag 3
Formanden Sivso Dorph gennemgik forslag 3
Forslaget blev enstemmigt vedtaget uden yderligere bemærkninger.
Forslag 4
Aase Lundfald, Ilulissat gennemgik sit forslag b, som drejede sig om at få så mange
medlemmer som muligt i IMAK ved at lade timelærere med et timetal, der ikke
overstiger 15 timer/uge kun betale halv kontingent.
Formanden Sivso Dorph svarede, at bestyrelsen er enige i Aase Lundfalds forslag.
Dirigenten konstaterede, at Aase Lundfalds, Ilulissat, og bestyrelsens forslag var næsten
identiske, hvorefter Aase Lundfald trak sit forslag.
Forslag 4 blev derefter enstemmigt vedtaget.
Forslag 5
Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen havde trukket sit forslag.
Kl. 15.10 blev mødet suspenderet til kl. 15.35
Kl. 15.35 genoptages mødet

7. Regnskab
Punktet omfatter :
Årsregnskab 2003
Særlig Fond – årsregnskab 2003
Ferierejsefond – årsregnskab 2003
IMAKs årsregnskab 2003
Formanden Sivso Dorph gennemgik IMAKs årsregnskab og bestyrelsens forklaringer
på bl. a. IMAKs underskud på 327 t. kr, som det fremgår regnskabet side 4.
Lars E. Hansen, Alluitsup Paa: Det har været interessant og udbytterigt at være kritisk
revisor og vil gerne opfordre andre til at tage mod dette arbejde. Også megen ros til
Jensigne Bergstrøm, sekretariatet for det velorganiserede arbejde.
Som repræsentant for de kritiske revisorer kunne Lars E. Hansen, Ulluitsup Paa
meddele, at de kritiske revisorer kan godkende regnskabet
IMAKs årsregnskab blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet.
Dirigenten meddeler decharge for IMAKs regnskab.
Særlig Fond – årsregnskab 2003
Punktet om Særlig fond – årsregnskab 2003 havde bestyrelsen bedt om blev på lukket
møde. Gæsterne – undtagen dlfs gæster – forlod derfor mødet.
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Formanden Sivso Dorph gennemgik regnskabet.
Regnskabet for Særlig Fond blev derefter enstemmigt godkendt efter henholdsvis 1
spørgsmål fra Stepfen P. Andersen, Aasiaat, Erik S. Jørgensen, Qaqortoq og to
spørgsmål fra Birthe Kleist, Sisimiut.
Dirigenten meddeler decharge for IMAKs særlig fonds regnskab.
Derefter var repræsentantskabsmødet igen åbent for alle gæster.
Ferierejsefond – årsregnskab 2003
Formanden Sivso Dorph gennemgik årsregnskabet specielt side 4 + 5.
Aase Lundfald, Ilulissat ville vide mere om timelærernes forhold.
Formanden Sivso Dorph svarede, at der for timelærerne bliver en speciel fond, de selv
skal styre.
Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
Punktet drejer sig om

Reviderede budget 2004
Budget 2005

Reviderede budget 2004
Formanden Sivso Dorph gennemgik det forelagte reviderede budget 2004 og gjorde
opmærksom på, det havde været nødvendigt at revidere budgettet for 2004 grundet
udgifterne til TR-kurserne
Stepfen P. Andersen, Aasiaat ville vide, om man ikke var lidt rundhåndede med gaver
Det mente Formanden Sivso Dorph ikke.
Det reviderede budget 2004 blev enstemmigt godkendt
Budget 2005
Formanden Sivso Dorph gennemgik det fremlagte budget 2005 og fortalte det betød
uændret kontingent på 375 kr/md.
Erik S. Jørgensen, Qaqortoq: Er der regnet efter på budgettet, så der ikke står et
forkert komma.
Formanden Sivso Dorph svarede, at alt er under kontrol.
Budget 2005 blev herefter enstemmig vedtaget af repræsentantskabet.

9. Valg af kongresdelegeret til Danmarks Lærerforening
Formanden Sivso Dorph indstiller på bestyrelsens vegne næstformand Paul Raahauge,
Nanortalik.
Elisa Isaksen, Nuuk foreslår Trine Juul, da han finder det uhensigtsmæssigt, at både
formand og næstformand er væk på samme tid.
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Dirigenten konstaterer, at da der hermed er to kandidater, skal der være afstemning, og
hvis der er mindst 5 personer, der ønsker skriftlig afstemning, skal afstemningen være
skriftlig. Det er imidlertid ikke tilfældet.
Næstformand Paul Raahauge blev valgt med 19 stemmer og Trine Juul fik 7 stemmer.
Næstformand Paul Raahauge er dermed IMAKs anden kongresdelegerede til Danmarks
Lærerforening.
Formanden Sivso Dorph forslår på bestyrelsens vegne Esther Rosing, Nuuk som
suppleant.
Der var ingen andre forslag, og Esther Rosing, Nuuk er suppleant til Danmarks
Lærerforenings kongres

10. Valg af kritiske revisorer og suppleanter
Dirigenten havde fra bestyrelsen fået at vide, at de forslår Lars E. Hansen, Alluitsup Paa
og Ulla Nielsen, Sisimiut
Der var ikke andre forslag og de er dermed IMAKs kritiske revisorer.
Til suppleant forslog bestyrelsen Hector Sørensen, Aasiaat.
Der var ikke andre forslag, og Hector Sørensen, Aasiaat er kritisk revisorsuppleant.

11. Eventuelt
Elisa Isaksen, Nuuk spurgte om der var lavet flere aftaler, der ikke var oversat.
Formanden Sivso Dorph svarede, at de tre vigtigste aftaler vil bliver oversat til
grønlandsk.
Kattie E. Motzfeldt, Narsaq efterlyste en præsentation af repræsentanterne.
Formanden Sivso Dorph svarede, at det vil være en god idé at rejse sig op til næste
repræsentantskabmøde og fortælle lidt om sig selv, og hvor man kommer fra.
Pierre André Krogh, Narsaq: Til næste repræsentantskabsmøde vil det være rart at
vide på forhånd, hvem kandidaterne er til de forskellige poster.
Erik S. Jørgensen, Qaqortoq: Det er en fin arbejdstidsaftale, der er lavet, men det er
ikke rimeligt, det er IMAK og dermed medlemmerne, der skal betale for oversættelsen.
Formanden Sivso Dorph svarede, at det vil være et rimeligt krav til arbejdsgiveren.
Looqi Schmidt, Ilulissat spurgte om, hvordan det med planerne om udgivelse af en
TR-håndbog
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Formanden Sivso Dorph svarede, at det stadig er meningen, at der skal komme en TRhåndbog, men at arbejdet har ligget stille på grund af forhandlinger og TR-kurser.
Elna Heilmann, Maniitsoq ville vide om det var muligt at få lagt de på TR-kurser
uarbejdede forslag til retningslinjer ud på IMAKs hjemmeside.
Lisbeth Frederiksen, sekretariatet svarede, at det er intentionen, men ikke før de er
gennemgået for at sikre at de holder sig indenfor gældende retningslinjer.
Trine Juul, Nuuk fortalte, at der i forbindelse med konflikten var lavet en scrapbog. I
øvrigt rettede hun en tak fra dem i Nuuk til alle på kysten for opbakningen under
strejken fra dem.
Cecilie Vahl, Nuuk var glad for, det var i Nuuk, strejken var foregået, da
tillidsrepræsentanterne derved havde mulighed for at støtte hinanden. I øvrigt tak
Cecilie Vahl for støtten fra IMAK og på kysten.
Da der herefter ikke var flere indlæg konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt
og takkede for god ro og orden under repræsentantskabsmødet.
Formanden Sivso Dorph takkede for et godt møde, som han dog havde forventet ville
have varet noget længere.
Formanden Sivso Dorph mente, det var godt med dette repæsentantskabsmøde og
repræsentanternes meninger og var næsten ked af, det var gået så hurtigt. Han bad
repræsentanterne hilse alle medlemmerne, når de kom hjem.
Til slut konstaterede Formanden Sivso Dorph, at nu ved vi alle, i hvilken retning, vi skal
fortsætte.
Repræsentantskabsmødet 2004 sluttede kl. 16.40

Sivso Dorph
Formand for IMAK

Mikkel Michelsen
Dirigent

Bilag:
Kiip´s indlæg til repræsentantskabet
Kanukoka´s indlæg
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