Bestyrelsen
IMAK
Noorlernut 23
Box 867
3900 Nuuk
Dagsorden
Udsendelse nr.2 /20
Tilstede: BTH-NIC-KIS-MOD-BSK
Tilforordnede: SID-KAH
Referent: KAH

Dato 10.02- 11.02.20
Mødetidspunkter 19.00-21.00/

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat – Dec.2019 og
Jan.2020

Rettelse Dec. ref. punkt 4- tilføjelse ”NLS” til
BKS - referatet godkendt
Jan. 2020 Godkendt
Taget til efterretning

3. Meddelelser
4. ICC & NLS

5. Hjemmeside og Ilinniartitsisoq

6. Høring: Bekendtgørelse om
kommunernes og selvstyrets regnskab

ICC: møde i ICC vedr. læring – BTH kan ikke
deltage pga. tjenesterejse
NLS: intet nyt
Hjemmesiden: Der skal laves et møde med
vores kontaktpersoner.
Ilinniartitsisoq: Hans Peter Broberg er ny
redaktør.
Bestyrelsen: Støtter forslaget.

7. Høring: Bekendtgørelse om fritagelse
af fysiske personer fra tilslutning til
offentlige Digital Post

Bestyrelsen: Støtter forslaget, kommunen laver
retningslinier, hvem kontrollerer

8. Høring: Beslutningsforslag til
anordning af Lov om Center for Cyber
sikkerhed

Bestyrelsen: støtter forslaget

9. Lønkommission

Info om Lønkommissionen arbejdesamarbejdet med de andre organisationer.

10. Parfume politik

11. Repræsentantskabsmøde 2019
Opfølgningspunkter

12. IMAKs handlingsplan for lærermangel

IMAKs bestyrelse enige om, at der laves en
parfumepolitik for sekretariatet og lejligheden
ovenpå sekretariatet.
Sekretariatet udarbejder politikken.
1. Referat på hjemmesiden: Referat af
best. mødet skal være tilgængeligt på
hjemmesiden – selvfølgelig uden de
punkter med lukkede sager
2. Kontingent som en fast % del,
fremfor fast sats: Bestyrelsen er ikke
enig i dette forslag pga. det rent
administrativ vil blive for besværligt
for sekretariatet samt at der i forvejen
er forskellige satser på kontingent,
inddelt i f.eks. studerende, pensionister,
særlige medlemmer mv.
3. Feriefonden: tages på næste fysiske
møde.
4. Vedtagne forslag:
- Tilbud til elever: skal tages med i
reformarbejdet
- Forskelsløn: skal undersøges
nærmere, tages op igen til maj mødet
(fysisk møde)
- Bestyrelsens synlighed på kysten:
bestyrelsen tager til efterretning, at de
skal være mere synlige og vil lægge en
plan for hvordan de for medlemmer kan
være mere synlige, skypemøder,
medlemsmøder, artikler, mv.
Bestyrelsen er enige om at der skal en tydelig
handlingsplan for hvordan man kommer
lærermanglen til livs og da bestyrelsen er enige
at dette er et vigtigt emne, vil bestyrelsen til
det næste fysiske møde arbejde med dette som
tema.
Bestyrelsen er enige om at IMAK ikke alene
løfte denne problematik, så derfor vil man
drøfte dette ved det fysiske møde.
Eks. Måske skal der lægges vægt på det
positive ved lærergerningen ved spots, artikler

13. OK 2021 – indsamling OK krav
• Medlemsmøde i Sisimiut
• Medlemsmøde i Ilulissat
• Planlægge medlemsmøder

mv. eller ved flere goder gennem
arbejdspladsen.
Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Planlægning af medlemsmøde:
Power Point til anvendelse under
medlemsmøderne fremlægges.
Sisimiut: BTH/SID fremlægger i Sisimiut, så
bestyrelsen kan se hvordan det foregår, inden
de selv skal fremlægge på kystrejsen.
Ilulissat: Kirsten står for fremlæggelsen i
Ilulissat

Plan for rejserne til kysten:
Qaanaaq:
Upernavik:
Uummannaq: Nikoline
Ilulissat: Kirsten med bestyrelsen + SID
Aasiaat: Kirsten
Qeqertarsuaq: Kirsten
Qasigiannguit: Kirsten
Kangaatsiaq:
Maniitsoq: Birthe
Nuuk: Sekretariatet med Bodil + Birthe,
medlemsmøderne i Nuuk skal foregå på de
enkelte skoler og ikke samlet, da der på
tidligere møder, kun fremmødte få
medlemmer.
Paamiut: Monica
Qaqortoq: Monica
Narsaq: Monica:
Nanortalik: Monica
Tasiilaq: Bodil
Illoqqortoormiut:
14. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde Dirigent – maj
2020
Rep-gave tænkeboks til maj
• Dirigent
• Rep. gave
• Skrf. Beretning
• Forslag til dagsorden
• Endelig dagsorden

• Behandling af OK 2021
• Stemmetællere
15. Foreningens ejendomme

Taget til efterretning

16. Foreningens økonomi

Taget til efterretning.

17. Løbende sager

Taget til efterretning.

18. Evt.

