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LOV FOR 

 

TIMERSOQATIGIIFFIIT ASSAMMIK ARSARTARTUT KATTUFFIAT 

 

 

§ 1 
 

Stk. 1.  Forbundets navn er Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat (TAAK). 

Internationalt anvendes navnet: Greenland Handball Federation. 

 

1) Forbundet er en sammenslutning af håndboldspillende foreninger i Grønland. 

 

2) Forbundet er medlem af Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat (GIF) og underkastet de for 

dette forbund til enhver tid gældende love og bestemmelser. 

 

3) Forbundet er tillige medlem af Internationale Handball Federation (IHF) samt North America and 

the Caribbean Handball Confederation (NACHC). 

 

4) Forbundet er stiftet den 11. maj 1974 på et repræsentantskabsmøde i Nuuk med deltagelse af  

repræsentanter fra S-68, SAK, Kâgssagssuk, B-67, NûK, GSS og K-33. Forbundets navn og regler er 

ændret med virkning fra 14. juni 2018. 

 

Stk. 2.  Forbundets hjemsted er Nuuk. 

 

§ 2 
 

Stk. 1.  Forbundets formål er at virke for håndbold spillets fremme på såvel elite- som bredde samt på 

talentniveau. 

 

1) Forbundet skal virke for samarbejde mellem foreningerne og repræsentere disse overfor GIF, 

NACHC og IHF. 

 

2) Det påhviler TAAK at træffe bestemmelser om afholdelse af landskampe, udskrivning af 

grønlandsmesterskaber, regionsmesterskaber samt udfærdigelse af turneringsreglement og andre 

nødvendige regler og bestemmelser. 

 

3) Forbundets foreninger benytter de spilleregler som til enhver tid er vedtaget af IHF. Bestyrelsen 

kan vedtage nationale undtagelser for IHF’s spilleregler. Det påhviler forbundet at formidle de af IHF 

vedtagne og af Dansk Håndbold Forbund (DHF) udgivne spilleregler til foreningerne vedlagt 

eventuelle nationale undtagelser. 

 

4) Forbundet er ansvarligt for afholdelse af instruktionskurser for dommerinstruktører og 

dommeraspiranter samt for efteruddannelse af dommere. Forbundet kan uddelegere ansvaret for disse 

kurser og efteruddannelser til en selvstændig dommerorganisation. 

 

5) Forbundet er ansvarlig for, at foreningerne tilbydes afholdelse af træner- og lederkurser. Forbundet 

kan afholde træner- og lederkurser efter eget initiativ. 

 



Stk. 2.  Forbundet er ansvarligt for at der opretholdes regionsturneringer i såvel børne og ungdoms-

området herunder, at det er forbundets vision at fremme og styrke håndbold spillet gennem 

indsamling og formidling af viden og rådgivning om organisation, ledelse, økonomi for forbundets 

medlemmer. 

 

 

Forbundets medlemmer og deres forpligtigelser 

 

§ 3 
 

Stk. 1.  Som medlemmer af forbundet kan optages håndboldspillende foreninger i Grønland. 

 

1) Foreningens begæring om optagelse i TAAK skal indsendes til forbundet ledsaget af klubbens 

vedtægter, angivelse af spillested, oplysning om bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser, en 

fortegnelse over foreningens aktive medlemmer angivende disses fødselsdato- og år samt angivelse 

af foreningens spilledragt. 

 

Stk. 2. Samtlige medlemmer skal efter klubbens generalforsamling er gennemført indsende det i stk. 

1, nr.1 nævnte oplysninger til forbundet. Indsendelse af oplysningerne må senest ske 1 måned efter 

generalforsamlingen er afholdt og gennemført.  

 

§ 4 
 

Stk. 1.  Foreningerne erlægger årligt til TAAK et forudbetalt kontingent på kr. 1.000,-. Kontingentet 

opkræves af TAAK, og er forfaldent til betaling 1. januar. Nye foreninger indbetaler kontingentet 

senest 1 måned efter optagelsesdatoen.  

 

Stk. 2.  Forbundet kan til dækning af omkostningerne ved en etablering af turneringer under TAAK 

fastsætte et tilmeldingsgebyr. 

 

Stk. 3.  Forbundet kan til dækning af omkostningerne ved en slutrundeturnering eller anden turnering 

under TAAK fastsætte et deltagergebyr. 

 

Stk. 4.  En forening i gæld til TAAK kan slettes som medlem af forbundet såfremt gælden ikke er 

betalt senest 1 måned efter påkrav, og der ikke er indgået en skriftligt og overholdt afdragsordning. 

Nr. 1. En forening kan ikke deltage i turneringer arrangeret af forbundet uden en skriftlig og overholdt 

afdragsordning. Samme forhold gør sig gældende i forbindelse med deltagelse under 

repræsentantskabsmøde. 

 

§ 5 
 

  Stk. 1.  Foreningerne og deres medlemmer er forpligtet til: 

 

1) at underkaste sig Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiats (GIF) og Timersoqatigiiffiit 

Assammik Arsartartut Kattuaffiat’s (TAAK) love og reglementer og alle i henhold hertil trufne 

bestemmelser. 

 



2) at yde TAAK og dets organer enhver bistand, der måtte forlanges, til varetagelse af forbundets 

opgaver. 

 

3) at indhente TAAK’s tilladelse til: 

 

a) at arrangere turneringer eller kampe, hvori der er udsat pengepræmier 

b) at arrangere turneringer eller kampe med deltagelse af udenlandske hold  

c) at deltage i turneringer eller kampe i udlandet 

d) For arrangementer i Grønland skal ansøgning om stævnetilladelse vedlagt retningslinjer indsendes 

til TAAK af den arrangerende forening senest 4 uger før det planlagte tidspunkt for turneringens eller 

kampens afholdelse. 

 

e) For deltagelse i udenlandske kampe eller turneringer skal ansøgning om tilladelse til deltagelse 

med oplysning om den arrangerende, udenlandske forenings navn og land samt det planlagte 

tidspunkt fremsendes senest 4 uger før afrejse. 

 

4) at give oplysning på alle tryksager om medlemskabet af Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut 

Kattuffiat under Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat (GIF). 

 

5) at give fri adgang til kampe for indehavere af Internationale Handball Federations, Kalaallit Nu-

naanni Timersoqatigiit Kattuffiat og Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiats legitima-

tionskort. Personer som legitimerer sig med presseakkreditering, har samme ret. Ved 

forhåndsanmeldelse inden 6 dage før arrangementet skal der sikres denne personkreds reserveret 

plads. 

 

6) separat at indsende alle ændringer i love og reglementer til TAAK’s orientering 

 

7) at give TAAK meddelelse om alle repræsentantskabsmøder senest 14 dage før deres afholdelse. 

Med meddelelsen skal følge dagsorden med alle bilag. 

 

Stk. 2.  I tilfælde af overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan TAAK’s bestyrelse tildele 

foreninger advarsler, irettesættelser eller bøder på indtil kr. 1.000,- eller i særlig grove eller gentagne 

tilfælde træffe bestemmelse om deres udelukkelse fra kampe eller deres midlertidige eller endelige 

udelukkelse af TAAK. 

 

Stk. 3.  I alle tilfælde, hvor der træffes bestemmelse om udelukkelse fra forbundet jvf. nærværende 

paragraf, kan sagen, inden 14 dage efter at foreningen har modtaget underretning om kendelsen, 

indbringes for Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiats Amatør- og Ordensudvalg, 

hvilket skal meddeles pågældende samtidigt med kendelsens forkyndelse. Ønske om appel 

fremsendes skriftligt til TAAK’s bestyrelse. Iværksat anke har i intet tilfælde opsættende virkning. 

 

§ 6 
 

Stk. 1.  Foreningerne er forpligtet til uopfordret og senest hvert år 15. oktober at indsende en 

fortegnelse over medlemmerne pr. 1. oktober til TAAK. 

 

 

 



 

 

Medlemsregistreringen skal indeholde oplysninger om: 

 

a) samtlige aktive såvel som passive medlemmer samt disse fødselsdato- og år. Foreningerne er 

forpligtet til at underrette TAAK om nye medlemmer, som indmeldes i løbet af en sæson. En spiller 

kan ikke opnå spilleberettigelse i foreningen, før medlemskabet er meddelt TAAK. 

 

b) I tilfælde af overtrædelse af denne bestemmelse skal foreningen idømmes en bøde på kr. 500,- med 

et tillæg af dagbøder a` kr. 100,- regnet fra den første dag efter den fastsatte afleveringsdato. 

 

c) En forenings hold kan ikke deltage i en kamp arrangeret af TAAK uden indgivet 

medlemsregistrering. 

 

d) I tilfælde af klubskifte skal TAAK’s klubskifteformular benyttes. 

 

 

Bestemmelser vedrørende forseelser 

 

§ 7 
 

Stk. 1.  Såfremt Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiats (TAAK) bestyrelse finder, at en 

under TAAK henhørende forening, leder eller spiller har overtrådt deltagelses- eller 

funktionsbestemmelser, overtrådt love, reglementer og bestemmelser, eller udvist usportslig eller 

usømmelig adfærd, kan forbundet træffe følgende foranstaltninger overfor pågældende: 

 

a) tildeling af misbilligelser og advarsler 

 

b) idømmelse af bøder på op til kr. 1.000, erstatninger eller inddragelse af fortjeneste af kampe. Denne 

bestemmelse kan ikke håndhæves overfor enkeltpersoner medmindre forseelsen er begået af en lands-

holdsspiller eller -leder i forbindelse med afvikling af et landskampsarrangement eller forberedelse 

hertil 

 

c) fradømmelse af point i turneringskampe 

 

d) midlertidig udelukkelse fra deltagelse i kampe eller lederarbejde 

 

e) midlertidig eller endelig udelukkelse af forbundet 

 

f) tab af deltagelses- eller funktionsret 

 

Stk. 2.  Ingen af de under stk. 1, litra a – f, ovennævnte foranstaltninger kan bringes i anvendelse, 

uden at den indklagede er gjort bekendt med anklagen og har haft lejlighed til at forsvare sig. 

Personer, der ikke er medlem af nogen forening under TAAK, men som ved arrangementer under 

TAAK er tillagt en funktion, er underlagt TAAK’s love og reglementer. 

 

a) En foranstaltning truffet efter denne paragraf kan indenfor 14 dage efter foranstaltningens 

bekendtgørelse overfor foreningen, lederen eller spilleren indankes overfor Timersoqatigiiffiit 



Assammik Arsartartut Kattuffiats Amatør- og Ordensudvalg, hvilket skal meddeles pågældende 

samtidigt med kendelsens forkyndelse. Ønske om appel fremsendes skriftligt til TAAK’s bestyrelse. 

Iværksat anke har i intet tilfælde opsættende virkning. 

 

§ 8 
 

Stk. 1.  En forening kan af egen drift skride ind med en disciplinærstraf overfor et af sine medlemmer. 

I sådanne tilfælde skal foreningen straks underrette TAAK herom.  

 

Stk. 2.  En disciplinærstraf truffet efter stk. 1, kan af medlemmet indankes til Timersoqatigiiffiit 

Assammik Arsartartut Kattuffiat indtil 14 dage efter straffens bekendtgørelse overfor medlemmet, 

hvilket skal meddeles pågældende samtidigt med kendelsens forkyndelse. Ønske om appel 

fremsendes skriftligt til TAAK’s bestyrelse. Iværksat anke har i intet tilfælde opsættende virkning. 

 

a) TAAK kan udelukke det i stk. 1 nævnte medlem midlertidigt eller endeligt af forbundet. 

 

b) Udelukker en forening et medlem på grund af gæld, som er nyere end 6 måneder, skal TAAK 

udelukke spilleren for deltagelse i forbundets turneringer og i forbundsarbejde indtil gælden er betalt.  

 

En udelukkelse idømt efter stk. 2, litra a og b, kan af medlemmet indankes til Timersoqatigiiffiit 

Assammik Arsartartut Kattuffiats Amatør- og Ordensudvalg indtil 14 dage efter udelukkelsens 

bekendtgørelse overfor medlemmet, hvilket skal meddeles den pågældende samtidigt med kendelsens 

forkyndelse. Ønske om appel fremsendes skriftligt til TAAK’s bestyrelse. Iværksat anke har i intet 

tilfælde opsættende virkning. 

 

§ 9 
 

Stk. 1.  Såfremt Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat rejser sag mod en forening, leder 

eller spiller er denne pligtig til at meddele oplysninger, som forbundet anser for nødvendige at ind-

hente. Denne pligt påhviler endvidere enhver forening, leder eller spiller, som er underlagt TAAK. 

 

Stk. 2.  Samme ret til indhentning af oplysninger er tilskrevet TAAK’s Amatør og -Ordensudvalg. 

 

Stk. 3.  Såfremt de ønskede oplysninger ikke gives, afgøres sagen på foreliggende grundlag uden 

senere appelmulighed. 

 

1) Vægring ved at meddele de nødvendige oplysninger eller afgivelse af vildledende oplysninger 

pådømmes efter § 7. 

 

§ 10 
 

Stk. 1.  En spiller eller leder, som er udelukket efter §§ 8 og 9, kan ikke fungere som spiller, official 

eller leder i forbundsregi så længe udelukkelsen varer. En spiller eller leder, som er udelukket efter 

§§ 8 og 9 kan ikke fungere som spiller, official eller leder for en medlemsforening i dennes optræden 

i arrangementer i TAAK-regi. 

 

a) En udelukket spiller kan ikke optages i anden forening under forbundet så længe udelukkelsen 

varer. 



 

b) TAAK kan indstille til Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat, at en udelukkelse udvides til 

at omfatte alle specialforbund. 

 

Forbundets organer 

 

§ 11 
 

  Stk. 1.  Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiats anliggender varetages af: 

 

 1) Repræsentantskabet 

 2) Bestyrelsen og Udvalg 

 3) Daglig ledelse 

 4) Amatør- og Ordensudvalget 

 

Repræsentantskabet 

 

§ 12 
 

Stk. 1.  Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed., 

 

a) Repræsentantskabet består af: 

 

 i) Syv bestyrelsesmedlemmer 

 Ii) En repræsentant fra hver medlemsforening 

 

b) Foreningsrepræsentanten skal være medlem af den klub vedkommende repræsenterer og skal ved 

repræsentantskabsmødet fremlægge fuldmagt fra foreningens formand. 

 

c) En forening, der er i gæld til TAAK, har ikke stemme- og taleret på repræsentantskabsmødet med 

mindre der foreligger en skriftlig og overholdt afdragsordning. Samme forhold gør sig gældende jf. 

§ 4, stk.4, nr. 4. 

 

Stk. 2.  Repræsentantskabets medlemmer kan med skriftlig fuldmagt stemme på andres vegne. Et 

medlem kan højst afgive to stemmer. 

 

a) Repræsentantskabets medlemmer skal have folkeregisteradresse i Grønland. 

b) Repræsentantskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen give ikke medlemmer taleret ved mødet.  

 

Denne taleret begrænses til enkelte punkter. 

 

Stk. 3.  Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden d. 15. juni, og skal indkaldes 

med 6 ugers varsel. 

 

a) Forslag, der ønskes behandlet, skal være TAAK i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse. 

Forslag kan stilles af bestyrelsen eller af en forening. 

 



Stk. 4.  Dagsorden for mødet, bestyrelsens beretning, det reviderede regnskab samt indkomne forslag 

skal tilstilles foreningerne senest 2 uger før mødets afholdelse. 

 

Stk. 5.  Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende: 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, og orienterer om budgettet for det 

igangværende regnskabsår 

 

4. Behandling af indkomne forslag til forbundets love og/eller deltagelses- og funktionsbestemmelser 

 

5. Valg til bestyrelsen 

     a) I ulige årstal: Særskilt valg af formand og særskilt valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

     b) I lige årstal: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

 

6. Valg af 3 sidestillede suppleanter til bestyrelsen 

 

7. Valg til Amatør- og Ordensudvalget jf. § 17 

 

8. Valg af revisor jf. § 18 

 

9. Eventuelt  

 

Stk. 6.  På repræsentantskabsmødet er simpelt stemmeflertal afgørende. Lovændringer kræver, at 

mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer for. Til ændring af § 20 kræves, at 3/4 af de 

afgivne stemmer er for forslaget, og at mindst halvdelen af repræsentantskabet er repræsenteret. 

 

Stk. 7.  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan sammenkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes 

når mindst 1/4 af forbundets foreninger forlanger det. Mødet skal afholdes senest 6 uger efter at an-

modningen er fremsat herom, og indkaldelse sker med 3 ugers varsel. 

 

§ 13 
 

Stk. 1.  Ved repræsentantskabsmøderne udreder forbundet 65 % og foreningen 35 % af foreningens 

repræsentants billetomkostninger. Rejseomkostningerne betales dog ikke ud over billigste rejseform. 

Forbundets andel udbetales repræsentantskabsmedlemmet under mødet. 

 

 

Bestyrelsen, daglig ledelse samt udvalg 

 

§ 14 
 

Stk. 1.  Bestyrelsen afholder senest 14 dage efter det ordinære repræsentantskabsmøde et konstitue-

rende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen af sin midte vælger næstformand, kasserer, sekretær og 3 

bestyrelsesmedlemmer. 



 

Stk. 2.  Formanden må ikke have sæde i en håndboldspillende forenings bestyrelse.  

 

Stk. 3.  Forbundet har 3 stemmer ved Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat’s repræsentant-

skabsmøde. 

 

Stk. 4.  Udtræder formanden inden for sin valgperiode udpeges af bestyrelsen en af de valgte sup-

pleanter til at indtræde i bestyrelsen. Suppleantens sæde i bestyrelsen varer resten af den udtrådte 

formands valgperiode. Bestyrelsen udpeger i sin midte en ny formand, som fungerer i resten af den 

udtrådte formands valgperiode. 

 

Stk. 5.  Udtræder et bestyrelsesmedlem inden for sin valgperiode udpeges af bestyrelsen en af de 

valgte suppleanter til at indtræde på dennes plads. Suppleantens sæde i bestyrelsen varer resten af det 

udtrådte medlems valgperiode. 

 

Stk. 6.  I formandens forfald varetages formandsposten af næstformanden. Ved et bestyrelsesmedlems 

forfald i mere end to uger kan bestyrelsen indkalde en af de valgte suppleanter.  

 

Stk. 7.  Bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden eller den dertil bemyndigede person og skal 

indkaldes, når mindst to af bestyrelsens medlemmer begærer det. 

 

a) Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved 

stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 

 

Stk. 8.  Bestyrelsen nedsætter og udpeger medlemmer til de udvalg, der er nødvendige for forbundets 

drift. Bestyrelsen udpeger iblandt bestyrelsens medlemmer udvalgenes formand. Organisations-

strukturen er vedlagt som bilag A. Der nedsættes som minimum følgende udvalg: 

 

1. Økonomi- og forretningsudvalg  bilag 1 beskriver funktionsbestemmelser 

2. Breddeudvalg    bilag 2 beskriver funktionsbestemmelser 

3. Elite-og talentudvalg   bilag 3 beskriver funktionsbestemmelser 

4. Uddannelses- og udviklingsudvalg bilag 4 beskriver funktionsbestemmelser 

5. Administrations- og redaktionsudvalg bilag 5 beskriver funktionsbestemmelser 

6. Udvalg for internationale relationer bilag 6 beskriver funktionsbestemmelser 

 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen udarbejder strategi om visioner og udar-

bejder beskrivelser om missionerne. 

 

§ 15 
 

Stk. 1.  Forbundet tegnes af formanden. Bestyrelsens nedsatte daglig ledelsen har den daglige ledelse 

af forbundet og træffer under ansvar overfor repræsentantskab afgørelser i alle spørgsmål angående 

forbundets virksomhed. 

 

Stk. 2.  Bestyrelsen orienteres ved hvert møde opfølgnings spørgsmål vedrørende de nedsatte udvalg, 

jf. § 14, stk. 8, litra 1-6. Bestyrelsen skal varetage den kreative og fremtidsrettede del af forbundets 

arbejde, og skal tilrettelægge hovedlinjer for forbundets arbejde som anført i § 2. 

 



Stk. 3.  Bestyrelsen har ansvaret for turneringernes afvikling, landskampes afvikling samt for 

markedsføring og information. 

 

Stk. 4.  Bestyrelsen behandler forslag til aktivitetsplaner og budgetter for den kommende regn-

skabsperiode samt foretager opfølgning af samme. Bestyrelsen har ansvaret for forbundets admi-

nistration og den daglige ledelse af forbundets drift. 

 

Stk. 5.  Bestyrelsen har ansvaret for, at udvalgene arbejder i overensstemmelse med TAAK’s for-

målsparagraf og efter de givne retningslinjer. Udvalgene sætter selv deres forretningsorden, dog til-

passet strategi om vision. Udvalgene udøver deres virksomhed under ansvar overfor bestyrelsen, der 

i alle spørgsmål har den afgørende myndighed. 

 

 

Landsholdenes ledelse 

 

§ 16 
 

Stk. 1.  Til den praktiske ledelse af forbundets repræsentative hold udpeger bestyrelsen efter indstil-

ling fra Elite og Talent udvalget et team af landstrænere for henholdsvis dame- og herrelandsholdet. 

Bestyrelsen ansætter herunder en talentchef som forestår det øverste myndighed for ledelse af 

talentudviklingen i hele landet. Opgaven som talentchef udøves i henhold til bestyrelsens godkendte 

strategi for området. 

 

Stk. 2.  Landstrænerne og talentchefen ansætter deres stab herunder delegationsledere. Forinden skal 

bestyrelsen godkende en indstilling fra Elite og Talentudvalget. Med de ansatte trænere og talentchef 

oprettes kontrakter, som klart formulerer vilkår, arbejds- og myndighedsområde. 

 

a) Alle holdledere og øvrige delegationsmedlemmer deler vilkår med spillerne på A-landsholdene. 

 

Stk. 3.  De ansatte trænere udøver deres virksomhed i samarbejde med de for deres område udpegede 

holdledere under ansvar overfor bestyrelsen samt overfor den udpegede, ansvarlige delegationsleder. 

 

Amatør- og Ordensudvalget 

 

§ 17 
 

Stk. 1.  Amatør- og Ordensudvalget består af tre medlemmer og en suppleant, der alle vælges af 

repræsentantskabet.  Disse må ikke være medlemmer af repræsentantskab og bestyrelse. 

 

a) Formanden, to medlemmer og suppleanten vælges særskilt for en valgperiode på et år. 

b) Suppleanten indtræder i udvalget dersom et medlem har forfald, eller er inhabil til at dømme i 

foreliggende sager. 

 

Stk. 2.  Amatør- og Ordensudvalgets opgave er at afgøre alle sager som i henhold til lovenes §§ 7 og 

8 samt deltagelses- og funktionsbestemmelsernes § 12 indbringes for udvalget eller som voldgiftsret 

at afgøre stridigheder mellem foreninger og/eller personer under Timersoqatigiiffiit Assammik 

Arsartartut Kattuffiat, samt mellem Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat og nævnte 

foreninger eller personer. 



 

a) Udvalget er beslutningsdygtigt, når to medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens 

stemme afgørende. 

 

Stk. 3.  Udvalgets afgørelse kan indenfor 3 dage efter afgørelsens bekendtgørelse over for sagens 

parter ankes til Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiats Amatør- og Ordensudvalg, hvilket skal 

meddeles pågældende samtidigt med kendelsens forkyndelse. Ønske om appel fremsendes skriftligt 

til TAAK’s bestyrelse. Iværksat appel har ikke opsættende virkning. 

 

a) Afgørelsen kan ankes af sagens parter eller af forbundet. Forbundet kan viderebringe en sag til 

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat’s Amatør- og Ordensudvalg, dersom TAAK’s Amatør- 

og Ordensudvalg har afgørende grund til ikke at bedømme den. 

 

b) Ingen sag kan forelægges TAAK’s Amatør- og Ordensudvalg før den har været forelagt bestyrelsen 

til afgørelse. 

 

Stk. 4.  Sager, der ønskes forelagt udvalget, indsendes skriftligt gennem foreningen og Timersoqati-

giiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat. Udvalgets afgørelse meddeles gennem Timersoqatigiiffiit 

Assammik Arsartartut Kattuffiat og foreningen. 

 

a) Udvalgsformanden indkalder udvalget til møde, og er ansvarlig for, at enhver sag fremmes mest 

muligt og behandles efter de for TAAK gældende love og regler. 

 

b) Ingen sag må afgøres før udvalget har givet parterne lejlighed til at forelægge materiale af 

betydning eller til at fremlægge sin sag personligt. Ved personligt fremmøde fastlægges tid og sted 

af udvalgsformanden. Eventuelle udgifter i forbindelse med personligt fremmøde er forbund og 

udvalg uvedkommende. 

 

Stk. 5.  Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiats Amatør- og Ordensudvalg er sidste og endelige 

appelinstans vedrørende § 17. 

 

Regnskab og revision 

 

§ 18 
 

Stk. 1.  Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest d. 1. marts overgive regnskabet med 

dertil hørende bøger og bilag til revisionen. Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, og regn-

skabet skal umiddelbart derefter forelægges bestyrelsen med revisionens bemærkninger. Revisorerne 

har til enhver tid adgang til at kontrollere forbundets bøger, bilag og formue. 

 

Stk. 2.  Revisionen varetages af et revisionsfirma valgt af repræsentantskabet. Valget sker for 1-årig 

periode. 

 

a) Det er en betingelse for at kunne vælges som revisor, at pågældende ikke bestrider andet hverv 

indenfor TAAK’s ledelse. 

 

 

 



 

 

 

TAAK’s æresbevisninger 

 

§ 19 
 

Stk. 1.  Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat kan udnævne æresmedlemmer i henhold 

til særlige retningslinjer herfor og kan uddele ærestegn i guld, sølv eller bronze i henhold til særlige 

proportioner herfor. 

 

Forbundets opløsning 

 

§ 20 
 

Stk. 1.  Beslutning om ophævelse af Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat kan kun 

træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 4/5 af medlemmerne er til stede og mindst 4/5 af 

de tilstedeværende repræsentanter voterer for forslaget. 

 

Stk. 2.  En beslutning om ophævelse af Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat skal 

bekræftes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som afholdes ikke senere end 6 uger efter det 

repræsentantskabsmøde, hvor det blev besluttet at ophæve forbundet. Et sådant lovligt varslet 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt jvf. § 12 stk. 1 uden hensyntagen til de 

i stk. 1 anførte bestemmelser om kvalificeret majoritet. 

 

Stk. 3.  I tilfælde af opløsning af Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat tilfalder 

forbundets ejendele Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat.  
 


