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Endelig dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Mødets åbning, og valg af dirigent
Forretningsorden
Formandens tale
Valg af formand for perioden 1. april 2016 - 31. december 2017
Eventuelt

1. Mødets åbning, og valg af dirigent
Torsdag d. 18. februar 2016 åbnede Sivso Dorph repræsentantskabsmødet klokken 13.03
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Britta Keldsen som dirigent.
Britta Keldsen blev valgt som dirigent uden modkandidat.
Britta Keldsen takkede for valget og konstaterede, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var
lovligt indkaldt i henhold til IMAKs vedtægter.

2. Forretningsorden
Bestyrelsens forslag til forretningsorden:
1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 4 medlemmer af repræsentantskabet
vælges som stemmeudvalg. Der tages skriftligt referat af mødet. Referenten udpeges af bestyrelsen
2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Formanden kan forlange debatten afbrudt for at
holde et kort bestyrelsesmøde
3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Repræsentantskabets medlemmer skal i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser
4. Talerne får ordet i den række følge de indtegnes hos dirigenten; dog kan formanden eller forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort
svarreplik
5. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal, dog undtaget herfor er valg til formand.
Valg til formand foregår i henhold til det udsendte bilag til pkt. 4. Stemmeret har kun repræsentantskabets medlemmer. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig
såfremt 5 (fem) medlemmer begærer det jf. vedtægternes § 15 stk. 10
6. Personer, der er inviteret til repræsentantskabsmødet uden at være medlemmer af repræsentantskabet, har taleret, men ikke stemmeret
7. Bestyrelsen kan beslutte at en del af repræsentantskabsmødet kan holdes som lukket møde
Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev enstemmigt tiltrådt.
Derefter blev der valgt 4 stemmetællere som blev Jeppe Jepsen, Ole Abrahamsen, Laila Thomassen
og Karla Petrussen.
Der foretoges navneopråb af repræsentantskabets medlemmer ved Lisbeth Frederiksen. Tilstede 30
stemmeberettigede medlemmer.
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Deltagerliste ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 18. februar 2016
Kommune Kujalleq
Fællestillidsrepræsentant
Medlem
Medlem

Marie Sara Larsen
Mari S Abelsen
Augusta L Egede

Kommuneqarfik Sermersooq
Fællestillidsrepræsentant
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

Jeppe Jepsen
Baldvin Sveinsson afbud
Ulrikka Ignatiussen
Peter Davidsen
Tulla Andreassen
Johanne Grønvold
Adolf Jonathansen
Johanne Dahl

Qeqqata Kommunia
Fællestillidsrepræsentant
Medlem
Medlem
Medlem

Laila K Thomassen
Karl Berthelsen
Tuperna Lyberth
Lena Reimer

Qaasuitsup Kommunia
Fællestillidsrepræsentant
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Ole Abrahamsen
Amalie Petersen
Karl Thue Nathanielsen
Nikoline Cortsen
Marius Frederiksen
Oline P Grim
Peder Storgaard - ORLOV

Bygdeskolelederne
Medlem

Gudmundur Sverrisson

Skolelederne
Medlem
Medlem

Karno Lynge
Dorthe Bistrup

Grønlands Selvstyre
Fællestillidsrepræsentant

Karla Petrussen

Private skoler
Fællestillidsrepræsentant

Henriette Gedionsen afbud

Andre uddannelsesinstitutioner
Medlem

Claus Jochimsen

Pensionister
Medlem

Marianne Jensen

Bestyrelsen
Formand
(næstformand
Medlem
Medlem
Medlem

Sivso Dorph
Marie Sara Larsen)
Birthe Therkildsen
Kirsten Sandgreen
Nukannguaq Kristiansen
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3. Formandens tale
Formanden holdt en åbningstale, som kan læses her:

4. Valg af formand for perioden 1. april 2016-31. december 2017
Dirigenten gennemgik reglerne for formandsvalget.

Regler for valg af formand på repræsentantskabsmødet for IMAK februar 2016
I henhold til vedtægternes § 15, stk. 7 har bestyrelsen fastsat følgende regler
for valg af foreningens formand på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde februar 2016.
De delegerede til repræsentantskabet kan under dagsordenens punkt ”Valg af formand” opstille
kandidater.
Delegerede, der ønsker at opstille kandidater, skal på forhånd have sikret sig, at de pågældende er
villige til at modtage valg enten ved, at de pågældende er til stede og erklærer sig villige til at modtage valg, eller ved, at der fremlægges en skriftlig erklæring herom fra de pågældende.
Ved hver af valghandlingerne anvendes følgende fremgangsmåde:
1. Såfremt der kun er opstillet én kandidat, betragtes denne som valgt uden afstemning.
2. Er der opstillet flere kandidater, afholdes skriftlig afstemning efter følgende regler, idet hver
delegeret råder over én stemme:
3. Opnår én af kandidaterne over halvdelen af de afgivne stemmer ved første afstemning, er
vedkommende valgt (blanke stemmer medregnes ikke).
4. Opnår ingen kandidat over halvdelen af de afgivne stemmer (blanke stemmer medregnes ikke) ved første afstemning, foretages ny afstemning.
5. Har heller ingen ved denne afstemning opnået over halvdelen af de afgivne stemmer (blanke
stemmer medregnes ikke), foretages bundet omvalg mellem de to kandidater, der opnåede
størst stemmetal ved anden afstemning. Har flere kandidater samme stemmetal, afgøres ved
lodtrækning, hvem der deltager i det bundne omvalg.
6. I tilfælde af stemmelighed ved det bundne omvalg foretages ny afstemning. Står stemmerne
lige efter denne afstemning (blanke stemmer medregnes ikke), afgøres valget ved lodtrækning mellem de to kandidater.

Kandidaternes oplæg vil ske efter følgende regler:
1. Hver kandidat får hver 5 minutter til at komme med sit valgoplæg
2. Efter hver gang en kandidat har holdt sit oplæg, kommer vedkommende i krydsild i 10 minutter, udspurgt af journalist Nauja Paulsen
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Dirigenten gør opmærksom på, i henhold til den fremsendte forretningsorden har ethvert medlem af
repræsentantskabet eller inviterede gæster taleret. Når alle har været i krydsild, at der vil kunne
dukke spørgsmål op fra Repræsentantskabet.
Ved lodtrækning blev talerækken således:
1. Birthe Therkildsen
2. Dorthe Bidstrup
3. Marie Sara Larsen
4. Karl Frederik Danielsen

Ved den første skriftlige afstemning fik ingen af kandidaterne over halvdelen af stemmerne, derfor
blev der omvalg.
Ved anden afstemning blev stemmerne fordelt således:
Karl Frederik Danielsen
16 stemmer
Birthe Therkildsen
6 stemmer
Dorthe Bidstrup
5 stemmer
Marie Sara Larsen
3 stemmer
Karl Frederik Danielsen holdt derefter en kort takketale. Hovedbudskabet var opfordring til fortsat
samarbejde mellem alle IMAKs medlemmer og samarbejdspartnere.
Den afgående formand holdt efterfølgende en tale som kan læses her:

5. Eventuelt

Repræsentantskabsmødet 2016 sluttede den 18. februar 2016 kl. 16.22.

Britta Keldsen
Dirigent
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