
Nuuk, 13. oktober 2019 
 

1	
	

 

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019 

 

Dato: Den 13. oktober 2019  
Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 
Sted: Issortarfimmut 8 st. tv.  

Fremmødte:	
Jonna Ketwa (Formand), Christian Witting (Næstformand), Katrine Olsen (Kasserer), Ivaana Olsen 
(Sekretariatsmedarbejder RBG), Anna Starup (Projektleder RBG), Lars Peter Danielsen 
(lokalforeningen), Petrine Andersen (lokalforeningen), Marie Louise Brandt (lokalforeningen), 
Aviaja G. Jensen (pr. fuldmagt), Denise Schrøeder (ved fuldmagt) og Lars Ole Andersen 
(Repræsentant fra Grønlands Revisionskontor) 

 

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: 

1) Valg af mødeleder 

Bestyrelsen foreslår Christian Witting som mødeleder. 

Repræsentantskabet godkender Christian Witting som mødeleder. 

 

2) Fremlæggelse af Foreningens årsberetning til godkendelse 

Jonna Ketwa fremlægger foreningens årsberetning 2018-2019: 

Det har været et begivenhedsrigt år med ny hjemmeside, meget mediebevågenhed og store 

projekter og aftaler for Red Barnet Grønland.  

 

Af projektaktivitet fremhæves (for specificering henvises til Red Barnet Grønlands årsberetning 

sept. 2019 – aug. 2020: 

- Chat Paaralugu, ny hjemmeside, Alle børn har ret til et hjem,  Frivilligprisen, temaaftner 

og gå-hjem-møder om mobning, Kaassassuk – vi læser højt, Katinngat – en film om 

mobning, Børnenes Dag, Law Shifters, Børns rettigheder – en onlinekampagne, anti-

mobbestrategier Nuan og Naligissuseq, Kammagiitta – fri for mobberi,  Hæfter – 

Killiliissa, Red Barnet Grønland kalender 2020 og møde med socialminister Astrid 

Krag. 
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Fortalerarbejdet: Flere medlemmer af vores hovedbestyrelse samt vores tidligere projektleder 

har været i pressen. Fortalerarbejdet var et af de centrale nøgleprioriteter i strategien 2017-2021 

og den nøgleprioritet er opnået.  

Frivillige: Vi kan ikke gøre vores arbejde uden vores uvurderlige frivillige, som vi her sender 

en stor tak. Vi har fået flere frivillige og arbejder for at øge vores frivilligkorps – både i Nuuk 

og på landsplan. I foråret 2019 var flere bestyrelsesmedlemmer og frivillige på et 

førstehjælpskursus.  

Hovedbestyrelsen: Bestyrelsen har det meste af året ikke været fuldtallige (7 medlemmer og 2 

suppleanter), men har dog været aktive og produktive. I november bad Arnajaaraq Joelsen om 

orlov fra bestyrelsen, da hun er en del af Killiliissa korpset. I sommeren 2019 trådte Kristina 

Rosing ud af bestyrelsen pga travlhed, men er tilknyttet som frivillig. I august trådte Christian 

Witting Christensen ind i bestyrelsen og blev i januar næstformand. I oktober 2018 trådte 

Kulunnguaq Motzfeldt ind i bestyrelsen men måtte trække sig i februar 2019 pga. tidsmangel. I 

august 2019 trådte Aviaja G. Jensen ind i bestyrelsen.  

 

Ansatte  

Året bød på ændringer i ansatte, idet hovedbestyrelsen besluttede ikke at forlænge projektleder 

Malin Corlins ansættelse, da hendes ansættelseskontrakt udløb d. 5. Aug. 2019.  

Den 26. September 2019 blev Anna Starup ansat som projektleder på fuld tid. Da vi kun kan 

garantere et års løn ad gangen, er Anna ansat for 1 år med mulighed for forlængelse. 

Pr. 26. Juni blev Ivaana Olsen ansat som deltids sekretariatsmedarbejder. Ivaanas primære 

opgave er sekretariatsopgaver, kontakt og støtte til lokalforeningen og til at udvikle 

lokalforeninger i Grønland. Hun bistår diverse projekter og aktiviteter alt afhængigt af tid og 

behov. Vi er rigtig glade for vores nye ansatte og ser frem til et fortsat godt samarbejde.   

 

Vi takker  

Vi har i året der er gået fået støtte fra Tips- og Lottomidlerne, Roskilde Festival, Royal Arctic 

Line, Nuup Busii, Elgiganten, Svømmehallen Malik, Salto Systems DK, Grønlandsbanken, 

Pisiffik, Brugseni, Air Greenland, Jysk, GRK – Grønlands Revisionskonto og mange flere. Vi 

takker også vores medlemmer for jeres støtte og interesse i vores arbejde. På nuværende 

tidspunkt er der flere medlemmer i Danmark end i Grønland. 

Repræsentantskabet godkender formandens årsberetning. 
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3)    Fremlæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse 

Lars Ole Andersen repræsenterer Grønlands revisionskontor og gennemgår regnskabet. Han 

pointerer, at årsrapporten gælder for hele året 2018. 

Regnskabet er udarbejdet af Grønlands Revisionskontor og er forsynet med en påtegning med 

en bemærkning. Grønlands Revisionskontor bemærker, at:	

Foreningen har i strid med gældende lovgivning ikke indeholdt og indberettet A-skat for 

tolkebistand for hvilket bestyrelsen kan ifalde ansvar. Derudover er periodens udgifter og 

indtægter nogenlunde tilsvarende. Der er et minimalt underskud, men Lars Ole Andersen 

understreger harmoni i økonomien. 

 

Lars Peter spørger hvordan man vil forholde sig til problemet med indberetning af A-skat.	

Kasserer, Katrine Olsen, er i dialog med revisoren om hvordan problemet kan imødekommes. 

Marie Louise spørger ind til projektet ”Alle Børn har ret til et hjem” og om fordelingen af de 

midler der er kommet ind til projektet. Jonna svarer, at donerede midler er øremærket projektet, 

men at der også er driftsomkostninger, aflønning af projektleder mm. Jonna uddyber, at 

projektet har været dyrt, at nogle elementer ikke er gået som planlagt og at hvad der er på 

tegnebrættet ikke altid kan implementeres i virkeligheden. Dette tager foreningen ved lære af og 

uddyber i en kommende afrapportering. Lars Peter pointerer, at der har været en udskiftning af 

den kommunale repræsentant i projektets styregruppe. 

Repræsentantskabet godkender årsregnskabet for 2018 

 

4)    Fremlæggelse af planer og budget for 2019 til godkendelse  

Red Barnet Grønlands kasserer, Katrine Olsen, gennemgår budgetplanen. 

Der er som noget nyt to fastansatte; en projektleder 40 timer/ugen og en 

sekretariatsmedarbejder 15 timer/ugen. Periodens totale udgifter er budgetteret til: 1.333.900,- 

DKK. Lars Ole Andersen anbefaler en fremadrettet kvartalsvis oversigt. 

 

Lars Peter spørger, om der fortsat vil være donationer fra Red Barnet Grønland til 

lokalforeningen. Jonna Svarer, at det Red Barnet Grønland fortsat gerne vil hjælpe 

lokalforeningen med midler, hvis lokalforeningen ansøger. Lars Peter spørger ind til STARK, 
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som tidligere har doneret. Jonna svarer, at dette er afsluttet og at vi har fundet på nye tiltag for 

at indsamle midler, eksempelvis årskalenderen 2020. 

Repræsentantskabet godkender budgettet for september 2019 – august 2020. 

 

5)    Valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen samt suppleanter  

Jf. Foreningens vedtægter består hovedbestyrelsen af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Jonna 

forklarer, at det ikke er lykkedes at opretholde en fuldtallig bestyrelse, men at hun finder 

dygtige og engagerede bestyrelsesmedlemmer vigtigere end at opretholde det fulde antal i sig 

selv. 

 

Ved mødets begyndelse var posterne i bestyrelsen fordelt således: 

1. Formand Jonna Ketwa 

2. Næstformand Christian W. Christensen (ikke på valg) 

3. Kasserer Ann Katrine Olsen (ikke på valg)  

4. Suppleant Lars Peter Danielsen (på valg)  

5. Bestyrelsesmedlem Aviaja G. Jensen (ikke på valg)  

6. Bestyrelsesmedlem Arnajaraq Joelsen (på valg – har orlov fra bestyrelsen) 

7. Suppleant Jesper Schrøeder (på valg) 

Til de ledige pladser opstiller eller genopstiller:	

- Jonna Ketwa (Formand)	

- Petrine Andersen (Suppleant)	

- Arnajaraq Joelsen (Medlem) 

- Denise Schrøeder (Medlem – via fuldmagt) 	

- Jesper Schrøeder (Suppleant) (Via fuldmagt)	

Repræsentantskabet godkender de ovenståendes kandidatur 

Lars Peter spørger ind til kravene til en suppleant og Jonna læser op af vedtægterne for at 

specificere disse; Hvis et medlem udtræder eller gennem længere tid er fraværende kan 

formanden indkalde en suppleant. 

6)     Valg af formand  

Jonna Ketwa genopstiller som formand. 
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Jonna fortæller, at der i hendes periode som formand har været meget der skulle bygges op. 

Tidsmæssigt er det en udfordring også at skulle være daglig leder af de ansatte. Jonna 

genopstiller med det forbehold, at den daglige ledelse på sigt skal overgå til projektlederen. Hun 

understreger, at det har været en spændende periode som formand og at hun ser frem til fortsat 

at hellige sig til Red Barnet Grønlands arbejde. 

Repræsentantskabet godkender Jonna Ketwa som formand 

 

7)     Valg af repræsentant og suppleant til Red Barnet Danmarks Repræsentantskabsmøde 

Jonna fortæller at der i bestyrelsen er talt om, at Jonna deltager igen og at Christian kommer 

med som suppleant. Katrine tager med til Danmark, da hun er blevet inviteret til et møde i 

Mary-fonden. 

 

Lars Peter understreger, at han mener at det er vigtigt, at en repræsentant fra lokalforeningen 

deltager. Jonna svarer, at Red Barnet Grønland fungerer som en del af Red Barnet Danmark og 

at det er derfor at medlemmer fra bestyrelsen deltager. Lars Peter mener, at det ville være en 

fordel hvis en repræsentant fra lokalforeningen var med og anbefaler dette.  

Bestyrelsen opstiller Jonna Ketwa som repræsentant og Christian Witting som suppleant. 

Repræsentantskabet godkender Jonna og Christian som repræsentant og suppleant til Red 

Barnet Danmarks repræsentantskabsmøde. 

 

8)     Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag. 

 

9)     Valg af statsautoriseret revisor 

Bestyrelsen foreslår Grønlands Revisionskontor. 

Repræsentantskabet godkender Grønlands Revisionskontor som foreningens revisor. 

 

10) Eventuelt  

Jonna spørger ind til finansieringen af en sejltur i lokalforeningen. Lars Peter svarer, at 

midlerne var finansieret af Sermersooq kommune. 

 

Mødelederen takker for deltagelsen og erklærer mødet for hævet. 


