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Repræsentantskabsmøde Kalaallit Røde Korsiat  

 

Referat fra repræsentantskabsmødet, søndag den 21.10.16 kl. 10.00 

Deltagere i mødet: 

Delegerede til repræsentantskabsmødet er følgende 

Landsformand: Christina Tønder Bell 

Nuuk: Mia Nilsson, Nina Kreutzmann Jørgensen, Anette Jørgensen, Angunnguaq Sethsen og Karo Thomsen 

Fleischer 

Qaqortoq: Grethe Gabrielsen Nielsen, Jakob Abelsen og Kirsten G Nielsen 

Sisimiut: Jens Peter Møller, Arnannguaq Isaksen 

Maniitsoq: Kunuunnguaq Olsen, Lisbeth Kreutzmann Petersen, Karoline Olsen og Vilhelm Martinsen 

Uummannaq: Ane Sofie Kronvold og Margrethe Nielsen 

Tasiilaq: Karoline Bianco og Karen Poulsen 

 

Uden stemmeret deltager: Lisbeth Kreutzmann Petersen, Angunnguaq Sethsen, Kirsten Mortensen og Erni 

Kristiansen  

 

Som observatør: 

Fra Røde Kors i Danmark deltager vicegeneralsekretær Lene Krogh 

 

Referent: Kirsten Mortensen, Landskontoret 

 

Landsformand Christina Tønder Bell bød vicegeneralsekretær for Røde Kors i Danmark Lene Krogh 

velkommen. Hvorefter Lene holdt en kort tale som indeholdt en tak for at være inviteret med til KRKs 

repræsentantskabsmøde, og fortalte derefter meget levende om fremtiden for Røde Kors i Danmark. 
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Valg af dirigent  

Landsbestyrelsesformanden meddeler, at Svend Pedersen velvilligt har stillet sig til rådighed 

Som dirigent på repræsentantskabsmødet udpeges hermed Svend Pedersen 

 

Dirigenten bekræfter at indkaldelsen er sendt rettidigt ud i henhold til vedtægterne og at mødet dermed er 

lovligt 
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Godkendelse af Landsbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i perioden 2016 og 2017 

Der er siden sidste møde opstartet 3 nye afdelinger i hhv. Tasiilaq, Aasiaat og sidst i Uummannaq. 

Formanden refererer bredt fra perioden med særlig vægt på 2017 og katastrofen i Karratfjorden, hvor både 

frivillige i Aasiaat og i Uummannaq gjorde en kæmpe indsats. 
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Der er i 2017 og 2018 gennemført en sårbarhedsanalyse inspireret af- og støttet af Islands Røde Kors 

Rapporten fra Sårbarhedsanalysen foreligger nu og vil blive præsenteret på en workshop d. 10.11.2018. 

Formandens vigtigste erfaring efter 10 år som frivillig i Røde Kors, er en erkendelse af, hvad det giver én at 

være frivillig, og hvad betyder det for én selv at tage ansvar som frivillig. 

Det er en stor glæde at se betydningen af INUAs arbejde, hvor der kommer mange unge frivillige, der får et 

skub i retning af at opleve den demokratiske styrke, der opstår ved at være en del af et stort fællesskab ikke 

mindst gennem oprettelse af et INUA-råd 

Der er blevet arbejdet med at styrke båndet mellem afdelingerne og landsbestyrelsen gennem afholdelse af 

mindst 4 telefonmøder med formænd for afdelingerne, samt et fysisk formandsmøde hvert andet år 

 

Formandsberetninger fra 2016 samt 2017 kan læses i årenes regnskaber 

 

Repræsentantskabet godkender enstemmigt Landsbestyrelsens beretning.  

 

3. 

Godkendelse af regnskab for 2016 og 2017 

Kassereren fremlægger regnskaber og resultatopgørelser for den netop afsluttede periode. 

 

Regnskabet for 2016 viser et resultat på kr. 373.463 hvilket tages til efterretning. 

Regnskabet for 2017 viser et resultat på 175.333, hvilket tages til efterretning 

 

Efter at have drøftet regnskaberne 2016 og 2017, godkender repræsentantskabet enstemmigt begge 

regnskaber 

4. 

Fastsættelse af kontingent for de kommende 2 år. 

Kontingentet fastholdes for kommende toårsperiode til:  

Kr. 125   For enkeltpersoner  

Kr. 190  For husstande  

Kr. 1000  For Firmamedlemskaber.  

 

Landsbestyrelsen foreslog uændret kontingent. Repræsentantskabet godkendte enstemmigt 

landsbestyrelsens forslag. 
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Fastsættelse af lokalafdelingernes bidrag til landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat for de kommende 2 år  

Bidrag fra lokalafdelinger til lokalafdelingerne fastholdes på de nuværende 30 %. 

Landsbestyrelsen foreslog uændret bidragssats. Repræsentantskabet godkendte enstemmigt 

Landsbestyrelsens forlag. 
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6. 

Indkomne forslag   

A. Vedtægtsændringer for hhv. KRK Landsforeningen og for KRK Afdelinger 

Forslag til ændring af vedtægter for Landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat og for Kalaallit Røde Korsiats 

afdelinger er udarbejdet af Christina Tønder Bell og Lissi Olsen. Ændringsforslag til vedtægtsændringer for 

afdelinger er udarbejdet af Tove Blidorf på vegne af KRK Nuuks bestyrelse 

 

Vedtægtsændringerne, der i teksten vises understreget, godkendes enkeltvis. 

 

Vedtægter for KRK-landsforeningen 

§ 5 Nyt stk. 3 Medlemmer af landsbestyrelsen skal være bosat i Grønland 

 

Forslaget er vedtaget  

 

Vedtægter for Afdelinger i Kalaallit Røde Korsiat  

§4 stk. 4 Stemmeberettiget og valgbar er enhver, der har betalt forfaldent medlemskontingent, eller har 

kontingentfrit medlemskab  

hænger sammen med forslag til vedtægtsændring i § Vedr. §8 stk. 4,  

Bestyrelsen kan uddelegere til aktivitetslederen. Frivillige, der har deltaget aktivt i Røde Kors arbejde i 

gennemsnitlig minimum 4 timer om måneden i mere end 3 måneder siden seneste generalforsamlingen, 

kan anmode om kontingentfrit medlemskab. Kontingentfrit medlemskab bortfalder ved ophør af frivilligt 

arbejde 

 

Begge ændringsforslag vedtages og det er op til sekretariatet sammen med landsbestyrelsen at udstikke 

retningslinjer for kontingentfrit medlemskab. 

 

Landsbestyrelsens forslag vedr. § 4 nyt stk. 2 bortfalder, i stedet behandles ændringsforslag stillet af KRK 

Nuuk 

 

§ 5 stk 1, ændres til til: 

Afdelingen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der vælges på afdelingens ordinære 

generalforsamling. Halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år. Formanden og næstformanden bør ikke afgå 

samtidig. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan supplere sig for 1 år ad gangen med 

yderligere medlemmer, dog således at disses antal ikke overstiger halvdelen af de samlede antal 

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer er ulønnede og bosiddende i den by hvor lokalafdelingen 

er hjemhørende. Bestyrelsen kan antage lønnet hjælp. 

 

Forslaget vedtages 

 

§12 stk 2  

Vedtægtsændringer for KRK Afdelinger træder i kraft ved underskrift 
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B. Sommerlejr i KRK-regi 

Holdningen blandt de delegerede er, at de årlige sommerlejre skal fortsætte og gerne være placeret i Nuuk. 

Begrundelser er at det er en stor oplevelse for børn fra KRKs afdelinger at opleve storbyen med alle de 

muligheder der er her. KRK Nuuk vil fremover være en aktiv medspiller i forberedelser til lejren 

Sekretariatet påtager sig at beskrive hvilke arbejdsopgaver i forbindelse med afvikling af sommerlejre, der 

kan uddelegeres til afdelingerne, der på den måde påtager sig et større ansvar for arrangementet 

Nogle opgaver kan forsøges outsourcet til andre operatører, så landskontoret aflastes. Fondsmidler søges 

fortsat af sekretariatet 

Der lægges op til at forsøge at få et samarbejde med andre organisationer med samme målgruppe.  

Alternativt kan der laves lokale lejre med nabobyen, hvor flere børn vil få mulighed for at deltage.  

En enkelt afdeling peger på problemer med at finde voksenledsager, da det jo er frivilligt arbejde, der 

måske går fra ens egen ferieperiode. 

 

7. 

Godkendelse af landsforeningens virke for de kommende 2 år  
Erni Kristiansen og Angunnguaq Sethsen, begge fra INUA, refererer bredt til deres arbejde i nordisk 

sammenhæng med De 17 Verdensmål. De peger på at alle aktiviteter i INUA lever op til målene, samt at det 

er en styrke at vide at INUA arbejder indenfor rammer, der er besluttet globalt. 

 

Formanden indstiller til repræsentantskabet, at landsbestyrelsen i den kommende toårsperiode målretter 

deres indsatsområder indenfor udvalgte verdensmål. 

 

Det er op til den kommende landsbestyrelse at pege på, hvilke af de nuværende indsatsområder der skal 

prioriteres, og hvordan de vil kunne tilpasses Verdensmålene  
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Godkendelse af budgetter for de kommende 2 år (Bilag 5 Budget 2019 – 2020) 

Efter en kort gennemgang af budgetterne godkendte repræsentantskabet budget 2019 – 2020.  

 

Budgetter for 2019 og 2020 er hermed godkendt. 
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Valg af bestyrelse.  

• Formand, ikke på valg 

• Næstformand  

• 2 landsbestyrelsesmedlemmer 

• Kasserer  

• 2 suppleanter 

• Revisor 

 

Valg af landsbestyrelsens næstformand 
Der stemmes én gang, hvor der må skrives 1 navn på stemmesedlen.  

Den med flest stemmer, indtræder i bestyrelsen som næstformand 
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Ved stemmelighed i valg til næstformand foretages omvalg. 

Der er 19 stemmeberettigede delegerede.  

 

Næstformand Grethe G. Nielsen ønsker ikke at genopstille. 

 

Til næstformandsposten opstilles: 

Mia Nilsson, Anette Jørgensen og Nina K. Jørgensen 

 

Mia Nilsson får 4 stemmer 

Anette Jørgensen får 5 stemmer 

Nina K. Jørgensen får 10 stemmer 

 

Nina Kreutzmann Jørgensen vælges som næstformand 

 

Valg til bestyrelsen 

Af hensyn stor udskiftning i bestyrelsen i kommende perioder, stemmes der i to omgange ved valg til 

bestyrelsen. 1. afstemning gælder en valgperiode på 4 år, 2. afstemning gælder en valgperiode på 2 år. 

Ved hver afstemning stemmes der én gang, hvor der må skrives 1 navn på stemmesedlen.  

Den med flest stemmer, indtræder i bestyrelsen som medlem 

Ved stemmelighed i valg til bestyrelsen foretages omvalg. 

 

Karo Thomsen Fleischer ønsker ikke at genopstille som bestyrelsesmedlem 

 

Som medlem til bestyrelsen for en 4-årig periode opstiller: 

Mia Nilsson, Anette Jørgensen, Lisbeth. K. Petersen, Birgit Gedionsen, Jakob Abelsen 

 

Mia Nilsson får 4 stemmer 

Anette Jørgensen får 0 stemmer 

Lisbeth. K. Petersen får 4 stemmer 

Birgit Gedionsen får 3 stemmer 

Jakob Abelsen får 8 stemmer 

 

Jakob Abelsen er valg som medlem af bestyrelsen for en 4-årig periode 

 

Som medlem til bestyrelsen for en 2-årig periode opstiller: 

Mia Nilsson, Anette Jørgensen, Lisbeth. K. Petersen, Birgit Gedionsen, Agathe Steenholdt 

 

Mia Nilsson får 5 stemmer 

Anette Jørgensen får 0 stemmer 

Lisbeth. K. Petersen får 4 stemmer 

Birgit Gedionsen får 5 stemmer 

Agathe Steenholdt får 5 stemmer 
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Da der er stemmelighed, foretages omvalg mellem Mia Nilsson, Birgit Gedionsen og Agathe Steenholdt 

 

Mia Nilsson får 8 stemmer 

Birgit Gedionsen får 3 stemmer,  

Agathe Steenholdt får 8 stemmer 

 

Da der igen er stemmelighed, foretages omvalg mellem Mia Nilsson og Agathe Steenholdt 

 

Mia Nilsson får 9 stemmer 

Agathe Steenholdt får 10 stemmer 

 

Agathe Steenholdt er valgt som medlem af bestyrelsen for en 2-årog periode 

 

Der foreligger ved afstemning til bestyrelsesmedlem ingen ugyldige stemmesedler. 

 

Valg til kasserer 

Kunuunnguaq Olsen Genopstiller til posten som kasserer uden modkandidater og vælges med akklamation 

 

Valg til suppleanter 

Der stemmes én gang, hvor der må skrives 2 navne på stemmesedlen.  

Den med flest stemmer, indtræder i bestyrelsen som 1. suppleant. 

Den med næstflest stemmer indtræder i bestyrelsen som 2. suppleant. 

Ved stemmelighed i valg til suppleanter foretages omvalg. 

Der er 19 stemmeberettigede delegerede.  

 

Som suppleanter opstiller 
Mia Nilsson, Anette Jørgensen, Lisbeth Kreutzmann Petersen og Jens Peter Møller 

 

Mia Nilsson får 10 stemmer 

Anette Jørgensen får 3 stemmer 

Lisbeth K. Petersen får 13 stemmer 

Jens Peter Møller får 11 stemmer 

 

Lisbeth K, Petersen er valgt som 1. suppleant og Jens Peter Møller er valgt som 2. suppleant 

 

Landsbestyrelsen har nu denne sammensætning: 
 

Formand:   Christina Tønder Bell 

Næstformand:  Nina Kreutzmann Jørgensen 

Kasserer:   Kunuunnguaq Olsen 

Bestyrelsesmedlemmer: Jakob Abelsen (4 år) og Agathe Steenholdt (2 år) 

Suppleanter:  Lisbeth Kreutzmann og Jens Peter Møller 
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Valg af revisor  

Grønlands Revisionskontor vælges som revisorer 
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Eventuelt  

Mange afdelinger har store udfordringer med butikslokaler og der blev opfordret til at Landsbestyrelsen 
arbejder med en løsning der kan hjælpe afdelingernes med deres udfordringer. 
 
 
 
 
 

 
 

Kirsten Mortensen 
Referent 

 
Nuuk d. 24.10.2018 
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