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§ 1. 

Foreningens etablering samt hjemsted: 
 

Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (SSK) blev stiftet den 10. November 1970. 
 
Stk. 2. Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat har Sisimiut som hjemsted. 
 

§ 2. 
Foreningens formål: 

 
Arbejdslederforeningens formål er at samle arbejdslederne og styrke dem i deres 
arbejde. 
 
Stk. 2. at medlemmernes interesser ivaretages som en prioritet gennem 
forhandlinger. 
 
Stk. 3. at Arbejdsledeforeningen bakker fuldt op omkring sine medlemmer ved 
fyringer. 
 
Stk. 4. at styrke lokale foreninger under Arbejdslederforeningen i Grønland. 
 

§ 3. 
Medlemskab i foreningen: 

 
Enhver med funktion som arbejdsleder samt besidder stillinger som souschefer 
kan optages som medlemmer i foreningen. 
 

§ 4. 
Kontingent for medlemskab i foreningen: 

 
Kontingent for medlemskab i Arbejdslederforeningen udgør 350,00 kr. pr. måned.   
 
Stk. 2. Lokalafdelinger med registreret medlemskab i Arbejdslederforeningen kan 
støttes efter behov. 
 
Stk. 3. Ændringer af kontingentet for medlemskab i Arbejdslederforeningen kan 
kun ske ved den ordinære generalforsamling. 
 
Stk. 4. Et medlem som uden grund ikke betaler kontingent over et år er ikke at 
regne som medlem længere. 
 
 
 

§ 5. 
Foreningens ordinære generalforsamlinger: 

 
Arbejdslederforeningen afholder ordinære generalforsamlinger hvert tredje år. 
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Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og dennes 
beslutninger kan ikke ændres. 
 
Stk. 3. Medlemmerne varsles tre måneder inden generalforsamlingen.  
 
Stk. 4. Almindelige forslag til dagsordenen godkendes som gældende ved 2/3 af 
deltagernes godkendelse. 
 
Stk. 5. Forslag til ændringer af vedtægterne godkendes som gældende ved 2/3 af 
deltagernes godkendelse. 
 
Stk. 6. Materialer til generalforsamlingen fremsendes til samtlige deltagere en 
måned før generalforsamlingens afholdelse.  
 
Stk. 7. Kandidater til bestyrelsen meddeler deres kandidatur til samtlige deltagere 
en måned før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 8. Generalforsamlingen forløb er således: 
 

• 1. Velkomst. 

• 2. Valg af dirigent. 

• 3. Udpegelse af to referenter. 

• 4. Behandling og godkendelse af formandens beretning. 

• 5. Behandling ag godkendelse af revideret regnskab. 

• 6. Godkendelse af forslag til ændringer af vedtægterne. 

• 7. Behandling af modtagne forslag. 

• 8. Valg til bestyrelsen: 
- Formand 
- Næstformand 
- Kasserer 
- To medlemmer af bestyrelsen, samt tre suppleanter 

• 9. Valg af revisor. 

• 10. Diverse. 
 

§ 6. 
Ekstraordinær generalforsamling: 

 
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ved en flertalsbeslutning i 
hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 2. Hovedbestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af 
medlemmerne kræver det. 
 
 

§ 7. 
Foreningens ledelse: 

 
Bestyrelsen for Arbejdsledderforeningen består af fem medlemmer valgt under den 
ordinære generalforsamling. De udgør følgende: 
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• Formand 

• Næstformand 

• Kasserer 

• To bestyrelsesmedlemmer 
 
Stk. 2. Ved formandens fratræden indtræder næstformanden i formandens sted. 
Således indtræder suppleanterne på samme måde i bestyrelsen ved de enkelte 
medlemmers fratæden 
. 
 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af tre 
medlemmer; formanden, næstformanden og kasseren. 
 
Stk. 4. Hovedbestyrelsen afholder møder efter behov, dog afholdes mindst 6 
møder om året.  
 
Stk. 5. Der udarbejdes en skriftlig beretning til medlemmerne af 
Arbejdslederforeningen om foreningens drift det forgangne år. 
 
Stk. 6. Medlemmer af hovedbestyrelsen modtager et årligt honorar således: 
Formanden med 30.000,00 kr., og de øvrige medlemmer med  10.000,00 kr. 
Supleanter med 5.000,00. Repræsentanterne i de respektive virksomheder med 
5.000,00 kr., som er i; Nukissiorfiit, Kommunen med A/S INI inkl., Selvsryret med 
Tele Greenland inkl. Feriefondt bestyrelse 5.000,00 Ved møder udbetales et 
vederlag på 500,00 kr. pr. møde.  
 
Stk. 7. Hovebestyrelsen har bemyndigelse til at udarbejde sin egen 
forretningsorden.  
 
 
 

§ 8. 
Foreningens økonomi, regsnskab og påtegningskompetencer: 

 
Arbejdslederforeningens økonomiske grundlag består af medlemmernes 
betalinger til kontingent. 
 
Stk. 2. Regnskabsåret for Arbejdslederforeningen er 1. januar – 31. december. 
 
Stk. 3. Arbejdslederforeningens reviderede regnskaber foreligges 
genberalforsamlingen til godkendelse. 
 
Stk. 4. Forretningsudvalget er af Hovedbestyrelsen bemyndiget til at have 
påtegningskompetencen omkring Arbejdslederforeningens økonomiske forhold. 
 
Stk. 5. Ved køb af hus eller anden ejendom kan dette gøres gældende ved 
hovedbestyrelsens samlede godkendelse.  
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§ 9. 
 

Feriefonden: 
 
Feriefonden blev etableret den 1. april 2012 på baggrund af forhandlingerne med 
det offentlige. 
 
Stk. 2. Feriefondens bestyrelse består af følgende::  

• Formanden (formanden for Arbejdslederforeningen) 

• To medlemmer 

• To suppleanter 
 
Stk. 3. Feriefonden ledes og drives i henhold til aftalen med det offfentlige. 
 

§ 10. 
Beskyttelse af foreningens medlemmer: 

 
Ethvert medlem af Arbejdsledeforeningen, som har betalt kontingent i tre måneder 
er beskyttet af foreningen. 
 
Stk. 2. De respektive lokalforeninger i visse byer ivaretager løsningen af de lokale 
medlemmers mindre problemer. 
 
Stk. 3. I byer uden lokalforeninger fremsendes sager til videre behandling til 
Arbejdslederforeningen. 
 

§ 11. 
Aftale- og forhandlingskompetence: 

 
Aftaler og forhandlinger gennemføres med medlemmernes interesser som 
grundlag. 
 
Stk. 2. Aftale- og forhandlingskompetencen er gældende i henhold til gældende 
hovedaftale. 
 
Stk. 3. Forretningsudvalget gennemfører forhandlinger vedrørende enkelte 
medlemmers vilkår. 
 
Stk. 4. Forretningsudvalget gennemfører forhandlinger og aftaler. 
 

 
 
 

§ 12. 
Udelukkelse af medlemskab: 

 
Udelukkelse af medlemskab sker ved klar uenighed omkring foreningens mål og 
bestemmelser eller ved illoyal handling mod foreningen ved den samlede 
bestyrelses enige beslutning. 
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Stk. 2. Genindlemmelse som medlem af foreningen kan ske i henhold til 
bestyrelsens beslutning. Det udelukkede medlem kan ikke kræve tilbagebetaling 
af kontingent eller af foreningens midler. 
 

§ 13. 
Tiltrædelse: 

 
Disse vedtægter blev tiltrådt den: 
29. maj 1987 / 27. April 1990 / 16. Maj 1993 / 19. Oktober 1997 / 28. maj 2000 / 
21. maj 2003 / 06. juni 2009 / 27. april 2011 / 25. august 2012. /  20. april 2018 

 
 


