Peqatigiiffik Kigut bestyrelses-møde den 16/4-19.
Tilstede: Ruth Mathæussen, Bia A. Broberg, Lene Heilmann,
Henriette Olsen, Jonna Johansen.
Dagsorden.

- Valg af ordstyrer og referent
-

Velkommen til Jonna Johansen
Kangerlussuaq Kig.-kursus info-møde
Tillidskvinder, tillidsrepræsentanter.
Evt.
Ordstyrer. Ruth Mathæussen referent Lene Heilmann.
Vi siger velkommen til Jonna Johansen som er 1 . suppleant til bestyrelsen, da
Rosa Brandt har trukket sig som bestyrelsesmedlem.
Info-møde:
Der har været Info-møde (oplysningsmøde) i Kangerlussuaq under Kigutigissaasut
kursus som blev vellykket, Bia A. Broberg og Lene Heilmann var fremlæggere.
Der blev vist med power point: - Hvad er Peqatigiiffik Kigut og hvem er
medlemmer,
Hvornår er der forhandling, hvornår er der generalforsamling med valg af
bestyrelse, medlemmernes rettigheder, samarbejde med Ak, Peqatigiiffik Kigut’s
mål. Der var mange spørgsmåle, der skal blandt andet undersøges nærmere hos
Ak med :
- Hvad er forskel mellem Tillidskvinde og Tillidsrepæsentant?
- samt hvornår er der kursus for Tillidskvinder hos Ak?
- Begundstigelseserklæring (PFA)
- Rejsedag, Dagpenge
- Førtidspension( Kan man få dem på engang? )
- Advarlsler (hvorlænge?)
- ad-hoc-opgaver
(Arbejdsbeskrivelsen under Almindelige retningslinjer) (Lone)
Power point skal mailes til medlemmerne efter vi forhørt Ak og Lone.
Der var forslag at Power point kan evt. også lægges i Facebook Kigut gruppen.
Referater:
Bestyreles møde referater lægges under Ak’s hjemmeside under Kigut.
Vi har nu fået mail adressen på den vedrørende som vi kan kontakte, når vi
vil lægge noget på hjemmesiden under Kigut .
Tillidskvinder:

Der blev snakket om at der skal være en Tillidskvinde - Tillidsrepræsentant i de
større byer. Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat, Nuuk og en fælles tillidskvinde i de mindre
byer. Nuuk og Sisimiut har Tillidskvinde. Det er VIGTIGT at bruge de gældende
Tillidsrepræsentantregler. ”Aftale om tillidsrepræsentantregler mellem
Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat fra 20 juli 2012 ” (har vedhæftet) Der skal
blandt andet vælges tillidsrepræsentant 2 år af gangen. Dette skal også tages op til
møde med Cheftandlægen Lone.
Evt:
Ang. Forhandling 2019. vi har fået mail fra Formanden af Atorfillit Kattuffiat at de
evt kan kontakte os efter behov under forhandling mellem Naalakkersuisut og
Peqatigiiffik Kigut. Peqatigiiffik Kigut finder det uacceptabel og mener at det er
meget vigtigt at Peqatigiiffik Kigut repæsentere 3 fagpersoner som skal være med i
forhandlingen, da Peqatigiiffik Kigut har arbejdet med ansøgninger om
lønforhøjelse og Peqatigiiffik Kigut har mange forskellige faggrupper og er vidende
hvad det angår arbejdet (faget). Dette skal tages op til mødet med Ak.

Referent.
Lene Heilmann

