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Fondens formål 

Fondens formål er at man gennem lodtrækning giver støtte til ferierejser til folk der er aflønnet af 

SSK overenskomst, såfremt arbejdsgiveren bidrager til fonden. 

For at kunne deltage i lodtrækning skal disse krav være opfyldt: 

• Ansøgerens arbejdsgiver skal være bidragsyder til fonden. 

• Man kan søge støtte igen efter 2 år. 

• Ansøgningsskemaet skal være korrekt udfyldt. Ny bopelsattest skal også sendes.  

• Sammenliveren kan også ansøges, dokumenteres via bopelsattest. 

• Ansøgeren kan medtage familiemedlemmer der under 18 år den, 15. november, skal være 

samme i bopelsattest.  

• Ansøgningen skal være sendt til SSK's kontor inden fristens udløb, se ansøgningsskemaet. 

• Man kan ansøge igen efter 2 år.  

• SSK skal bruge billigste transport/rejser. 

• I tilfælde af sygdom, skal man sende lægeerklæring til SSK, som skal bruges refundering af 

billet, hvis pengene refunderet kan man ansøge igen, hvis ikke skal man ansøge efter 2 år. 

• Kun rejseudgifter betales af feriefondten.  

• Hvis man har adopteret Barn/ efter lodtrækning, skal man selv betale rejsen for 

vedkommende.  

 Hvor kan man søge 

Man kan ansøge EN AF NEDENSTÅENDE. 

• Rejser Inter Grønland. 

• Fra bosted til København. 

• Til Island Via Ilulissat og fra Nuuk. 

• Til Island fra Øst Grønland. 

• Til København Via Island fra Øst Grønland. 

• Olietilskud intern Grønland kr. 6.500,00 

VIGTIGE TING DER SKAL HUSKES: 

• Ansøgningfrist er: 1. November hver år  

• Lodtrækning : 15. November hver år  

• Senest 31. Januar skal man meddele rejse datoer til SSK. 

• SSK skal bruge Grønland rejsebureau billet køb. 

• Man kan ikke ændre rejser distinationer. 

• Olietilskud skal kan udbetales 1. maj. 

      FONDENS BESTYRELSE HAR GODKENDT DENNE ! 

        Nuuk den, 22. januar 2019. 

Henrik Esaiassen              Kristian Jeremiassen          Aqqaluk Kristiansen  

 


