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Mødet indkaldt af: Ken Jensen, formand 
 
Deltagere:   Ken Jensen  
  Anne Mertz 
  Tobias Gredal  
  Kristina Jeppesen  

Tanja Vodstrup  
  Mariano Vasquez (ikke tilstede) 
   
Ordstyrer:   Ken 
Referent:   Line Kronborg Danielsen 
Vedhæftet: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt 

2. Økonomi – valg af bank og bogholder 
Det godkendes enstemmigt af de tilstedeværende at skifte fra Grønlandsbanken til Bank Nordic.  
Ken orienterer om den nye bogholder Karen Lisbeth beder om honorar på i alt 25.000 kr. pr. år for både 
PK og PPKs regnskab. Det godkendes enstemmigt af de tilstedeværende.  

3. Overenskomst og resultat papir gennemgang 
Ken gennemgår overenskomstforløbet.  
Det er besluttet af PPK formændene at hele resultatpapiret sendes ud til alle faggrupper.  

4. Fremlæggelse af skrivelse til medlemmer 
Kristina foreslår, det er vigtigt at pointere for medlemmerne, hvorfor det er vigtigt at stemme ja: vi ser 
resultatet som det bedst muligt opnåeligt inden for rammerne i samfundet.  
Tobias: det er vigtigt det nævnes til medlemsmøder, PK får det samme eller faktisk mere end de andre 
fagforeninger/overenskomster i landet.  
Kristina: jeg vil gerne foreslå, der blive skrevet en indledning i brevet til medlemmerne.  
 
Sundhedskartellet PPK har netop gennemført overenskomstforhandlinger for 2020. Det betyder, at vi i 
PK skal afholde urafstemning og bestyrelsen i PK vil hermed klart anbefale at I stemmer JA.  Vi anbefaler 
et JA da vi ser dette resultat som værende rigtigt godt, og i øvrigt det bedst mulige opnåelige resultat. 
Hermed en kort gennemgang af hovedpunkterne, og vedhæftet findes resultatpapiret.   
 
Tania: det skal pointeres det er arbejdergiver ønske at vagttimer skal udbetales og ikke kan gemmes til 
afspadsering.  
Enten bør alle tal stå i skrivelsen, eller også bør man henvise til resultatpapiret.  
 
Kristina foreslår at tallene fra 1. april 2019 bliver sammenlignet med tallene fra 1. april 2020, så man 
kan se hvor meget man er steget.  
 

5. Fortsat diskussion vedr. næstformand 
Tobias er i Grønland og har fortsat folkeregisteradresse i Grønland, frem til august. Tobias overvejer at 
træde tilbage som næstformand, men vil gerne fortsætte i bestyrelsen, så længe han er i Grønland.  
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Ken beder bestyrelsen om at tænke over om den enkelte kunne have lyst til at stille op som 
næstformand inden den 12. februar. Eller om Tobias vil fortsætte.  

6. Evt fastsættelse af suppleringsvalg til bestyrelsen 
Det besluttes ikke at udskrive suppleringsvalg foreløbig, da der pt. Er 5 bestyrelsesmedlemmer samt en 
suppleant.  

7. TR-orientering fredag den 7/2 
Ken giver en kort orientering.  

8. Medlemsmøder på DIH og kyst 
Ken rejser til Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat sammen med 1 eller flere af formænd 
fra PPK.  

9. eventuelt 
10. Næste møde: onsdag 4 marts kl. 16:15-20 

11. Evaluering af mødet. 

 


