
Stk. 1.  Amatør- og Ordensudvalget består af tre (3) medlemmer og en (1) 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 
Timersoqatigiiffiit 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. 
	


