
 
 
Indkaldelse til ordinær general forsamling d. 14 april 2015 kl. 17.30 
 
Sted: PPK’s lokaler: Noorlernut 8 - 004 
 
 
Den foreløbige dagsorden er som følgende. Punkter til dagsorden skal senest være bestyrelsen i 
hænde 7 dage før mødet, hvor endelig dagsorden sendes. 
Punkter til dagsorden og forslag under punkt 8 og 9 kan sendes til groenland@etf.dk. 
 
 
Der er i år direkte valg til posten som formand. Valg/afstemningen sker direkte på mødet; såfremt 
der er flere kandidater vil afstemningen ske skriftligt. Det er muligt at opstille til posten på mødet. 
Hvis det ønskes kan der i endelig dagsorden indskrives forhåndsopstillede kandidater. Ønske om 
opstilling til posten kan derfor også ske ved skriftlig tilkendegivelse til groenland@etf.dk. Det 
samme gør sig gældende for at opstille til bestyrelsen. 
 
 
Foreløbig dagsorden ser ud som følger: 
 

1. Årsberetning / v. formanden Sara Jilsø 

2. Præsentation af sekretariatsleder Charlotte Larsen / v. Charlotte Larsen   

3. Godkendelse af regnskab / v. kasseren Karina Kleist 

Udleveres til generalforsamlingen 

4. Valg af kredsformand 

Jævnfør foreningens vedtægter er denne post på direkte valg hver andet år (lige årstal).  

Forhåndsopstillede: 
  Sara Jilsø  

5. Valg af bestyrelse – herunder evt. valg af næstformand 

Jævnfør foreningens vedtægter er postens om næstformand i kredsen ikke valgt ved direkte 
valg. Når valg er bestyrelse har fundet sted, er det bestyrelsen der beslutter hvem der skal 
besidde posten som henholdsvis næstformand og kasser. Der blev på sidste års 
generalforsamling valgt en bestyrelse bestående af formand og en anden som varetog 
næstformandsposten såvel som kasser posten. Der henstilles fra den nuværende bestyrelse til, 
at bestyrelsen som minimum består af 3 medlemmer.  

Forhåndsopstillede: 
Sara Jilsø  

Karina Kleist 

mailto:groenland@etf.dk
mailto:groenland@etf.dk


6. Valg af bestyrelse  

7. Orientering om forhandlingerne med det grønlandske selvstyrer.  /V. Sara Jilsø 

8. Indkomne forslag  

(a) Forslagsstiller: Sara Jilsø  

Da forhandlingerne om den kommende overenskomst er i gang, forslås det, 
uvilkårligt af udfaldet af formandsvalget, at jeg fortsætter med at repræsentere 
Pillorissaasut i denne arbejde indtil forhandlingerne er afsluttet. 

9. Næste års aktiviteter - indkommende forslag  

Herunder nedsættelse af ad hoc arbejdsgrupper til udførelse af aktiviteterne 

 Forslagsstiller: Bestyrelsen 
Deltagelse i den grønlandske psykiatridag (23. April) 

 Forslagsstiller: Bestyrelsen 
Deltagelse i den grønlandske handicap dag (oktober) 

 Forslagsstiller: Bestyrelsen 
Deltagelse i uddannelsesmesserne  
 

10. Valg af suppleant til repræsentantskabet 

Suppleanten skal bl.a., såfremt formanden ikke har mulighed for det, deltage og repræsentere 
kredsen ved repræsentantskabs mødet i Danmark.  

11. Godkendelse af budget / V. Kasser fra 2015 Karina Kleist 

12. Eventuelt 

 
Der vil efterfølgende eller undervejs i mødet være spisning. Af hensyn til bestilling af mad skal der 
henstilles til at tilkende give om man ønsker at deltage eller ej senest d. 7 april 2016. 
 
Som vedtaget på generalforsamlingen i 2015, er det muligt at deltage i mødet via ”skype”. Denne 
mulighed er primært tænkt som en mulighed for de ergoterapeuter der er ansat på kysten, for hvem 
der også vil være mulighed for at få dækket omkostninger til forfriskning o. lign. under mødet 
(max. 100 kr.). Såfremt der ønskes deltagelse via ”skype”, skal tilmelding ske inden d. 7. april 
2016. 
 
 


