Siulittaasup nalunaarutaa, ataatsimeersuarneq 2019
Asasakka ilaasortat
Ah, nuanneqaaq takullusi.
TP tassaavoq Tusagassiortut kattuffianni immikkoortortaqarfik avannarpasinnerpaavoq, 100-t
sinnilaarlugit ilaasortalik. Ilaasortagut tassaannaanngillat tusagassiortut. Teknikerit,
attaveqaqatigiinnermik suliaqartut, filmiliortartut, tv-liortut, speakerit, grafikerit, nutserisullu
ilaatigut ilaasortaapput.
Kalaallit nunaanni inuiaqatigiinni pingaarutilerujussuuvugut. Takorloorsinnaavisiuk inuiaqatigiit
akornanni tusagassiorfeqanngitsoq. Takorloorsinnaaviuk radioqanngitsoq, aviiseqanngitsoq,
nittartagaqanngitsoq immaqaluunniit tv- qanngitsoq? Naamik ilaa, tamanna
takorlooruminaappoq.
Sulilluarnerput ingerlatiinnassavarput, inuusuttullu ilinniarnissaannut kaammattortuassavagut.
Soorunalimi pitsaanerpaassaaq tusagassiorfiit iluanni inuusuttut ilinnialertuuppata ☺
Tallimanngormat Paninnguaq Steenholdt, Ane-Marie Petersen Marie Kristensenilu
allagartartaarput. Pilluaqquakka!! Torrak!
Ukioq ataaseq siulittaasutut atorfeqarpunga. Siulittaasuusimasoq Leif Hendriksen Danmarkimut
nuunniarluni aaliangermat siulittaasunngorpunga.
Ukioq nuannersimaqaaq pissanganarlunilu. Siulersuisoqatikka peqatigalugit ingerlarsorsimavugut.
Mariia Simonsen tassaasimavoq aningaaserisorput sullarissoq. Dorthe Olsen aamma Henriette
Simonsen tassaasimapput siulersuisut aalajaatsut, tassani Jonas Fievé aamma minissanngilarput.
Ajoraluartumik siulersuisuni peqatigiiffitsinnilu ilaasortaajunnaarpoq Danmarkimut nuunnini
peqqutigalugu. Paarlattaa Jette Andersen qaammatit marlungajaat suleqatigivarput.
Siulersuisoqatinnut qujarusuppunga, sulilluarsimaqaasi!
Ammanerulerneq:
Februarimi 2018-mi qinigaavugut kinguninngualu siulersuisuulluta ataatsimeeqqaarpugut.
Ataatsimiinnitsinni aalajangerpugut ataatsimeereernerup kingorna ilaasortatsinnut
nutaarsiassanik saqqummiisalerniarluta. Ilaasortat arlallit tamanna iluarisimaaralugu
oqaatigisarpaat. Iluarineqarsimavoq siulersuisut ammanerulernerat. Uagutsinnut
pingaaruteqarsimavoq tusartinnissaa siulersuisut sulerisarnersut ataatsimiikkaangattalu suut
eqqartortarsimanerigut.
Pikkorissarnerit/ilinniaqqinnerit:
Martsimi Namminersornerullutik Oqartussat peqatigalugit isumaqatigiissuterput naammassivoq.
Pikkorissaanernut, workshops-nut, mediekonferencemut il. Il. aningaasaateqarfeqalerpugut.
Aningaasaateqarfik tassaavoq pikkorissarnernut ilinniaqqinnernullu aningaasaateqarfiusimasoq,
maannakkut atorunnaartinneqartoq. Siulersuisunut inissipput Mariia Simonsen, Merete Lindstrøm

aamma Najâraq Egede. Aningaasaateqarfik aqqutigalugu photoshop-mi pikkorissaanerit marluk
ingerlanneqarsimapput, pikkorissaasoralugu assiliisartoq Christian Klindt Sølbeck. Ilaasortat qulit
missaanniittut peqataapput. Pikkorissaaneq ”digitalt selvforsvar” aamma ingerlanneqarpoq,
pikkorissaasoralugu Freja Wedenborg, Tusagassiortut kattuffianneersoq.
Filmeriaqatigiinneq:
Aprilimi TP filmeriaqatigiinnissamut qaaqqusivoq. Filmi ”Hjerte Dame” isiginnaarparput, tassanilu
LO’p siulittaasua Lizette Risgaard malittarineqarpoq. Bilitsit peqatigiiffitta akilerpai ilaasortallu
tallimat-qulit akornanniittut peqataapput.
Fagligt forum:
Qaammammi tassani siulersuisut Fagligt forumimut peqataapput, Københavnimi
ingerlanneqartumi, qulequtarineqarporlu ”Siunissaq – suliarisagut kattuffippullu”.
Fagligt forummimut peqataanerput nuanneqaaq. Saqqummiisut arlaliupput soqutiginarlutillu.
Ilaatigut oqariartuutigineqarpoq, faggruppit akornanni, grafikeriuppata assiliisuuppata,
suleqatigiinnerusariaqartut. Ineriartorneq aamma malinnaaffiginerusariaqaripput
oqariartuutigineqarpoq kiisalu aamma nutaanut ikaarsaarsinnaaneq eqqumaffigineqartariaqarluni.
Faggruppit akornanni aamma suleqatigiinnerusariaqarnerput kaammattuutigineqarpoq.
Siulersuisut fagligt forummimut peqataanerannut atatillugu Mariia nittartakkamut ilioraanermut
mini kursuserpoq.
Fællestillidsmand:
Aprilimi aamma FTR-mut qinersisoqarpoq tassanilu Jonas Fievé fællestillidsmanditut qinigaavoq.
Ingerlalluarpoq taamaatinnissaminut tungaanut. Danmarkimut nuunniarluni aalajangermat
fællestillidsmandeeruppugut. Taassumap kingorna nutaamik nassaarniarneq
ajornakusoorsimaqaaq. Tamannalu naammaginanngilluinnarpoq. Fællestillidsmandimik
pisariaqartitsilluinnarpugut, ilaasortatta soqutigisaat aalluttariaqaratsigit. Maannakkut ilaasortatta
akornanni pisariaqartitsisoqartillugu suliat kattuffitsinnut ingerlatiinnartariaqartarpagut.
Isumalluarnartoqarporli, nalunngilarami isersimasut akornanni sassarnissamut piukkoortoqarmat.
Tamannalu nuannaarutigeqaara.
Aningaasaateqarfiit:
Maajimi aningaasaateqarfitsinniit aningaasanik agguaasoqarpoq:
63.800 koruunit feriehjælpefondemiit agguaanneqarput kiisalu 12.000 koruunit hjælpefondemiit
agguaanneqarlutik. Hjælpefondemut ukioq kaajallallugu qinnuteqarfigineqarsinnaasarpoq,
feriehjælpefondemiilli ukiumut marloriarluni aningaasaliisoqartarluni.
Kattuffimmi siulittaasutta tikeraarnera:
Ukioq kingulleq kattuffitta siulittaasua Lars Werge Nuummut tikeraarpoq. Nuummiippoq maajip
22-niit 25-iat tikillugu. Siulittaasup tikeraarnera nuannareqaarput ukiorpassuarnini nunatsinnut
tikeraarsartarnikuungaluarparput iluatsissanangulu. Kiisami ukioq kingulleq tikeraarpoq.
Maaniinnerani suliffeqarfinnut assigiinngitsunut pulaarpoq nunatsinnilu pisut kingulliit
unammillernartutut taaneqarsinnaasut pillugit paasisaqarluni. Siulittaasup maaniinnerani
ilaasortanut ataatsimiititsivugut ajoraluartumillu ilaasortat ikittuinnaat peqataapput.
Ilaasortanut akikilliliilerit:

Siulersuisuninngaanniit sulissutigisimavarput ilaasortanut rabattiliisoqartarnissaa. Maannakkumut
Atuagkat isumaqatigiissuteqarfigivarput, pisiniartilluta 10 procentimik
akikilliliiffigineqarsinnaanngorpugut ilaasortaanermut allagartaq takutissinnaagaanni, tassa
pressekort takutissinnaagaanni. Pressekortiuteqanngikkuit kattuffimmut saaffiginnillutit
piniarsinnaavutit.
Fagfestival:
Septembarimi ilaasortat marluk fagfestivalimut peqataapput. Nalunaarsimasut akornanni
makitsisoqarpoq makitaasullu tassaapput Nûno Isbosethsen aamma Linda Lyberth Rachlitz.
Nûno misigisani pillugu ima allappoq: ”Nuan!! Fagfestivalimut peqataaneq nuannivippoq. TV-mi
tusagassiortuulluni iluaqaaq tv-mi tusagassiortutoqqat ileqqorissaarneq pillugu oqaluttuartut
tusaallugit. Susinnaavugut? Sussanngilagut? Danske Bankemi aningaasanik pinerlunnikkut
atornerluineq…suliaq qanoq aallartippa? Qujanarujussuaq.
Linda ima allappoq: ”Odensemi fagfestivalimiit utersimalerpugut. Angalanerput nuanneqaaq,
saqqummiisut soqutiginaqaat, inuppassuit misigisassallu nutaat. Ilisimasat nutaat
isumassarsiorfiusinnaasullu nutaat. Qujanarujussuaq misigisamut nuannersumut”.
Peqataasut taakku marluk angalanerat kattuffiup grønlandspulje-niit akilerneqarpoq, ukiut
tamaasa ilaasortaq ataaseq 70 koruunimik akiliunneqartarpoq, aningaasallu suliamut tunngatillugu
aaqqissuussanut atorneqartarput. Kontomi tassani ukiut tamaasa 90.000 koruuniuteqartarpugut.
Oqaasileriffik:
Ukiaq Oqaasileriffimmiit saaffigineqarpugut, taakku aperipput tusagassiorfinni oqariartaatsit
pillugit suliniummut peqataasinnaanerluta. Dorthe Olsen peqataajumalluni nalunaarpoq. TP
aamma Oqaasileriffimmi peqataavoq, tassanilu Mariia Simonsen maannakkorpiaq siulittaasuuvoq.
Tusagassiuinermut tunngasuni aalajangiisartut:
Tusagassiuinermut tunngasuni aalajangiisartut ukiuni marlungajanni uninngasimavoq. Siulersuisut
Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu naalakkersuisoqarfimmut
saaffiginnissimavoq ernumanerput pillugu. Siulittaasuusimasup, landsdommer Søren
Søndergaardip junimi 2017-mi qimagunnerata kingorna siulittaasuugallartumik
toqqaasoqarsimavoq, taamaattorli ataatsimiigiaqqusisoqarsimanngilaq, naak suliat arlallit
aalajangiiffigineqarnissaminnut utaqqingaluartut.
TP-minngaanniit ilaasortanik marlunnik toqqaasimavugut qinigaaffimmi 2017-2021.
Siulittaasuugallartumut arlaleriarluta saaffiginnittarsimavugut kaammattuilluta
ataatsimiititsisoqarnissaannut, saaffiginnissutigulli kinguneqartarsimanngillat.
Maannakkut siulittaasumik nutaamik toqqaasoqarsimavoq, suliarlu aallartinneqaqqilluni.
Maannakkumut marloriarluni ataatsimiittoqarsimavoq qanittukkullu ataatsimiittoqaqqissalluni.
TP-minngaanniit marlunnik ilaasortaqarpugut sinniisullu marluk, tassaasullu Mariia Simonsen,
Dorthe Olsen, Mads Pedersen aamma Paninnguaq Steenholdt.
Sulisut sinniisuisa naapisimaarnerat:
Septembarimi sulisut sinniisaat tassaasut Dorthe Olsen, Jonas Fievé aamma Henriette Simonsen
Tusagassiortut kattuffiata ataani sulisut sinniisaannik katerisimaartitsinermut peqataapput,
tassanilu demokrati DJ-llu siunissaa eqqartorneqarlutik.

Julefrokost:
Decembarimi aamma ilaasortanut julefrokost ingerlanneqarpoq. Nammineq peqataanngilanga
Danmarkimi angalanera peqqutigalugu, qularnanngitsumilli peqataasut nuannisarsimassapput.
Siunissaq:
Ullumikkut tassaavoq TP-mi siulittaasuuninni ulloq kingulleq. Siulittaasutut atorfik
nuannersimaqaaq ilinniutaalluarsimallunilu. Siulittaasutut sassaqqissanngilanga, kisianni
siulersuisunut sassarusuppunga. Siulersuisuni sulineq nuannareqaara misigisimavungali suli
tunniusaqarluarnerusinnaallunga ilaasortaannartut ingerlaqqikkuma. Aamma
oqaluttuarisinnaavara TP-p avataatigut inuit ikittunnguulluta nunatsinni tusagassiornermi
itisiliisarneq pillugu ataatsimeersuartitsinissamut pilersaaruteqaratta. Maannakkut aningaasanik
qinnuteqaqattaarpugut. Aningaasat qinnutigisagut pissarsiarisinnaassagutsigit
qilanaarutissaqarpusi. Nunatsinnimi tusagassiorneq nukittorsartariaqarparput
inerisartariaqarlutigullu.
Ullumikkut siulittaasumik nutaamik qinersissaagut. Siulersuisunngortussat ajunnginnerpaamik
kissaappakka. Tusagassiorneq nukittorsassavarput tamassilu pisariaqartinneqarpusi. Ilaasortat
tamarmik kaammattorusuppakka peqataanissaannut, aamma aaqqissuisoqartillugu…qaa
takkuttarniaritsi. Immitsinnummi pisariaqartippugut. Kisianni aamma nuannertaqaaq
naapilaaraangatta.
Qujanaq tapersersuinissinnut.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Irene Jeppson, siulittaasoq

Formandens beretning, TP’s generalforsamling den 24/2-2019.
Kære medlemmer
Hvor er det dejligt at se jer alle sammen.
TP er den nordligste kreds i journalistforbundet med lidt over 100 medlemmer. Det er ikke kun
journalister der er med i foreningen. Vi har blandt andet teknikere,
kommunikationsmedarbejdere, webjournalister, film- og tv-folk, speakere, grafikere og tolke som
medlemmer.
Vi er alle en vigtig del af det grønlandske samfund. Det er fuldstændig svært at forestille sig et
samfund uden medier. Kan du forestille dig et samfund uden radio, aviser, web, tv? Nej vel….
Vi skal fortsætte med at udføre vort erhverv og vi skal altid blive ved med at opfordre ungdommen
til at tage en uddannelse, da helst indenfor vores verden ☺ Paninnguaq Steenholdt, Ane-marie
Petersen samt Marie Kristensen fik deres uddannelsesbeviser i fredags. Stort tillykke til jer!! Godt
gået!

Jeg har været formand i et års tid. Jeg kom ind fra sidelinjen da den daværende formand, Leif
Hendriksen valgte at flytte til Danmark.
Det har været et spændende år og en spændende rejse med de andre bestyrelsesmedlemmer.
Mariia Simonsen har styret vores økonomi med hård hånd. Dorthe Olsen og Henriette Simonsen
har været de trofaste bestyrelsesmedlemmer, og ikke mindst Jonas Fievé. Han er desværre ikke
længere medlem af vores bestyrelse og forening, da han er flyttet tilbage til Danmark. Hans
stedfortræder, Jette Andersen har vi haft fornøjelsen at ha’ i bestyrelsen i knap to måneder.
Tak til bestyrelsen for jeres indsats!
Gennemsigtighed:
Vi blev valgt ind i februar 2018 og havde vores første bestyrelsesmøde måneden efter. Her
besluttede vi, at vi skulle sende et nyhedsbrev ud efter hvert møde. Vi har fået en række
tilbagemeldinger fra medlemmerne, som har været glade for den gennemsigtighed bestyrelsen
har praktiseret. For os har det været vigtigt at fortælle vores medlemmer om de tiltag vi har haft
gang i og hvad der er blevet besluttet på møderne.
Efteruddannelsespulje:
I marts kom vores aftale med Namminersornerullutik Oqartussat på plads og det betød, at vi fik en
pulje der kan anvendes til kurser, workshops, mediekonference med mere. Puljen er den nedlagte
efter- og videreuddannelsespulje og det er Mariia Simonsen, Merete Lindstrøm samt Najâraq
Egede der sidder i puljens bestyrelse. For penge der fra har vi holdt to photoshop-kurser med
fotograf Christian Klindt Sølbeck som kursusholder. Omkring 10 medlemmer benyttede sig af
tilbuddet og vi fik en god feedback på kurserne med forslag til andre kurser vi kan holde i
fremtiden. Vi fik også gennemført et kursus i digitalt selvforsvar med Freja Wedenborg fra
journalistforbundet som underviser.
Filmaften:
I april arrangerede TP en filmaften i Katuaq hvor filmen om LO’s formand Lizette Risgaard, ”Hjerte
Dame”, blev vist. Foreningen betalte billetterne og mellem 5 og 10 medlemmer takkede ja til
tilbuddet.
Fagligt forum:
Samme måned deltog bestyrelsen i journalistforbundets Fagligt forum i København, hvor
overskriften var "Fokus på fremtiden - for vores fag og vores forbund".
For bestyrelsen var det spændende at deltage i Fagligt Forum. Der var flere spændende oplæg og
et af budskaberne var blandet andet, at alle faggrupper, om det er grafikere eller fotografer, også
skal blive bedre til at fortælle historier. Vi skal ligeledes være bedre til at følge med i udviklingen
og være omstillingsparate. Det er også vigtigt at samarbejde på tværs af faggrupper.
I forbindelse med bestyrelsens deltagelse i Fagligt forum var Mariia på et minikursus i hvordan
man redigerer hjemmesiden og lægger ting ind.

Fællestillidsmand:
Samme måned var der valg til FTR og her blev Jonas Fievé valgt som ny fællestillidsmand. Det
fungerede fint, indtil Jonas valgte at flytte til Danmark. Derefter har det været umuligt at finde en
ny fællestillidsrepræsentant. Vi står p.t. i en meget uholdbar situation, da vi har hårdt brug for èn
der kan varetage medlemmernes interesser overfor de offentlige arbejdsgivere. Alle
medlemssager henvises derfor nu til journalistforbundet. Men der er håb forude, vi har nemlig en
kandidat parat, der har meldt sig på banen!
Fonde:
I maj blev der uddelt midler fra de to fonde:
63.800 kroner blev uddelt fra feriehjælpefonden og 12.000 kroner fra hjælpefonden.
Hjælpefonden kan man løbende søge til, mens feriehjælpefonden uddeler penge to gange om
året.
Besøg af Journalistforbundets formand:
Årets højdepunkt var besøget i maj måned af formanden for Journalistforbundet, Lars Werge. Han
var i Nuuk i dagene 22. maj til den 25. maj. Formandens besøg var et ”scoop” for bestyrelsen, da vi
i flere år har forsøgt at få ham til Grønland. Under opholdet besøgte formanden flere
arbejdspladser, og han fik den sidste update omkring de udfordringer vi har her i Grønland. I
forbindelse med formandsbesøget blev der holdt et medlemsmøde, men desværre var det meget
få medlemmer der valgte at komme.
Medlemsrabatter:
Bestyrelsen har arbejdet på at få nogle lokale rabatter til medlemmerne. Indtil videre har vi fået en
aftale i stand med Atuagkat boghandel som giver 10 procent på alle køb ved fremvisning af gyldigt
medlemskort, altså et pressekort. Medlemmer, der ikke har pressekort, kan bede om et af
journalistforbundet.
Fagfestival:
I september sendte vi to medlemmer afsted til journalistforbundets Fagfestival. Der var
lodtrækning og de heldige der kom afsted var Nûno Isbosethsen og Linda Lyberth Rachlitz.
Nûno skrev om sin oplevelse: ” Fedt!! Og være med i fagfestival. Som TV journalist er det rigtig
godt at lytte til gamle TV journalister der snakkede om etik. Hvad kan vi? Hvad må vi ikke?
Hvidvask i Danske Bank, hvordan startede deres arbejde? Fik masser af inspiration.
Qujanarujussuaq/ tusind tak for turen”
Linda skrev: ”Så er vi retur efter Fagfestival i Odense. En spændende tur med gode oplæg, mange
mennesker og mange nye indtryk. Ny viden og inspiration fik vi på turen. Tak for denne gode
oplevelse”.
Udgifterne til to medlemmers deltagelse i Fagfestivalen betales af grønlandspuljen i
journalistforbundet, der hvert år lægger 70 kr. pr. medlem til side til faglige arrangmenter. På den
konto har vi hvert år omkring 90.000 kr. til rådighed.
Sprognævnet:

I efteråret fik vi en henvendelse fra sprognævnet, som gerne vil have en, som kan hjælpe med at
gennemgå en liste med journalistiske fagudtryk. Dorthe Olsen meldte sig til opgaven. TP er også
repræsenteret i selve sprognævnet, hvor Mariia sidder og p.t. er formand.
Pressenævnet:
Pressenævnet har været på standby i næsten to år. Bestyrelsen sendte et brev til departementet
for Kultur, Uddannelse og Kirke omkring vores bekymring. Efter daværende formand,
landsdommer Søren Søndergaards bortgang i juni 2017, er der udnævnt en midlertidig formand,
men der er ikke indkaldt til møde i nævnet på trods af, at der ligger sager og venter på at blive
behandlet.
TP har udpeget to medlemmer til nævnet i valgperioden 2017-2021, og flere skriftlige
henvendelser til den midlertidige formand om at indkalde til møde, har desværre været forgæves.
Nu er der dog blevet udpeget en ny formand til pressenævnet, og arbejdet er kommet i gang igen.
Indtil videre er der holdt to møder, og et tredje er på vej. TP har to medlemmer og to suppleanter i
Pressenævnet, og det er Mariia Simonsen, Dorthe Olsen, Mads Pedersen og Paninnguaq
Steenholdt.
TR-stævne:
I september deltog tillidsmændene Dorthe Olsen, Jonas Fievé og Henriette Simonsen i
journalistforbundets TR-stævne, hvor man blandt andet debatterede forbundets demokrati og DJ’s
fremtid.
Julefrokost:
Igen i år blev der holdt julefrokost for medlemmerne. Jeg deltog ikke selv i festlighederne da jeg
var i Danmark, men jeg er sikker på at deltagerne har hygget sig.
Fremtiden:
Det er min sidste dag som formand for TP. Det har været en god og lærerig periode. Det har været
en lærerig periode for mig. Jeg genopstiller ikke som formand, men jeg stiller op til en
bestyrelsespost. Det er på tide at komme ud i marken og arbejde. Jeg føler og mener, at jeg kan
give meget mere til foreningen ved at være menigt bestyrelsesmedlem. Jeg kan også fortælle, at vi
er en lille gruppe – udenfor TP – som er i gang med at søge fondsmidler til at arrangere en graverkonference. Hvis det lykkedes for os at samle penge ind, er der noget at glæde sig til.
I dag skal vi blandt andet ha’ valgt en ny formand. Jeg ønsker det bedste for den kommende
bestyrelse. Vi skal ha’ styrket det faglige arbejde og vi har brug for alle hænder. Jeg vil opfordre
medlemmerne til at engagere sig, møde op når der er arrangementer…For vi har brug for
hinanden. Men det er faktisk også dejligt at møde hinanden, på tværs af arbejdspladser og blot få
en uformel snak.
Tak for støtten og opbakningen.
Med venlig hilsen
Irene Jeppson, formand
24. februar 2019

