Nuuk den 22/2-2018
PEQATIGIIFFIK KIGUT BESTYRELSESMØDE DEN 16/2-18
Tilstede: Bia A. Broberg, Ruth Mathæussen, Henriette Olsen, Lene Heilmann
Ikke tilstede: Rosa Brandt.
Punkter til dagsorden:
- Valg af referent og ordstyrer.
- Bisidder.
- Første forslage til Overenskomstforhandling.
- Info / oplysnings-møder om Peqatigiiffik kigut.
- Evt.
BISIDDER.
Der blev drøftet om hvornår man har ret til være bisidder, når der er samtale mellem
Arbejdsgiveren og medlem.
Bestyrelsen blev enige om at der skal laves en vejledning / rammer og værktøj, om at være en bisidder
i samarbejde med Ak.
Der blev drøftet om at der skal være tillidskvinder i tandklinikkerne i Grønland.
Bestyrelsesmedlemmerne som skal være tillidskvinder for tandklinikker har fordelt således:
Avannaata kommuunia: Bia A. Broberg.
Qeqertalik kommuunia: Rosa Brandt.
Qeqqata kommuunia: Henriette Olsen.
Nuuk: Aviaq Møller ( Som allerede er tillidskvinde for Nuuk tandplejen)
Paamiut , Tasiilaq, Kujataata kommuunia: Lene Heilmann.
FORSLAGE TIL OVERENSKOMST FORHANDLING.
Der blev drøftet ang. de første forslage til forhandling.
Tandplejer med bachelor uddannelse skal med i overenskomsten.
Klinikske tandtekniker assistenter skal også med i overenskomsten.

Kigutigissaasut grundløn skal mærkbart op i skalatrin.
Klinikske tandtekniker grundløn skal mærkbart op i skalatrin.
Arbejdsbeskrivelser for alle faggrupper skal vi få fat i, som skal bruges til forhandling.
Forslage fra medlemmer:
Seniordag 55+.
Ferie i 6 uger.
INFO / OPLYSNINGS MØDER PEQATIGIIFFIK KIGUT.
I Nuuk holder vi info- møder omkring Peqatigiiffik Kigut ca. 2-3 gange om året.
Bestyrelsen blev enige om at vi også gør det til andre byer / tandklinkker pr. mail.
EVT.
Der blev drøftet om medlemmernes alder i gennemsnit.
Og dette skal gøres opmærksom på til Ledelsen.
Beslutninger fra arbejdsgiveren såsom mødetider og arbejdstider bør vi være
mere opmærksomme på.
Bestyrelsen blev enige om at bestyrelsen holder møder 1 gang måneden især når der
være forberedelser til næste forhandling.
Næste bestyrelsesmøde bliver den 4¤-2018.
Referent: Lene Heilmann

