Protokoll

1/2019

Paragraferna 001-018

Tid: 21.1.2019 kl 18.00-20.15
Plats: Akava-Ålands kansli
Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson, Patricia Andila, Camilla Hellström, Håkan von
Krusenstierna, Cecilia Högback, Paul Bradley.
§001

Mötets öppnande
Ordförande Karsten Steiner öppnade mötet.

§002

Kallelse och beslutförhet
Kallelsen godkändes och mötet är behörigt för beslut.

§003

Föredragningslistan
Godkändes

§004

Styrelsens konstituerande
Val av viceordförande, sekreterare, kassör, rese- och utflyktsansvarig,
mötes-och festansvarig, webbansvarig (förslag: Marcus Gustavsson)
Beslut: Till vice ordförande valdes Camilla Hellström , till sekreterare valdes Håkan von
Krusenstierna, till kassör valdes Cecilia Högback (Bokförare:Leif Eriksson, utanför styrelsen), till
rese- och utflyktsansvarig valdes Christer Andersson, till mötes- och festansvarig valdes Paul
Bradley. Webbansvarig blir Marcus Gustavsson. Protokollets §004 justerades efter mötet.

§005

Protokoll
Godkändes och lades till handlingarna

§006

Utbildning för skolombuden
I år satsar FSL på att utbilda skolombuden. Föreningen kan få bidrag för att hålla utbildning för
skolombuden.
Förslag: Utbildning med anslutande lätt middag hålls på restaurant Park, tisdagen den 12.2.kl.16
Beslut: Utbildningen blir den 12.2 kl.16 men då Park tog ut en allt för hög avgift för möteslokal
avvaktar vi svar från Park om möjlighet till ett rimligare pris, innan lokal bestäms.

§007

Vårmöte
Vårmötet bör hållas inom perioden januari-mars. Styrelsen bör diskutera möjligt intressant
program samt lämplig tidpunkt för mötet.
Förslag: Mötet hålls tors. 21.3 (v.12)
Beslut: Mötet hålls måndagen den 18.3 2019 (v.12) klockan 18.00

§008

Föreningskurs Tammerfors 6-7.2
Förslag: viceordf. och/eller sekreterare deltar den 6-7.2. i FSLs föreningskurs i Tammerfors.

!

Beslut: Sekreterare Håkan och eventuellt Susanne åker till Tammerfors.
§009

Möten under vårterminen, tid och plats
Förslag: Styrelsemötena hålls på måndagar kl.18 på Lärarföreningens kansli. Datum: 25.2;
25.3; 29.4; 20.5 eller 27.5
Beslut: Styrelsemötena hålls på måndagar kl.18 på Lärarföreningens kansli. Datum: 25.2;
25.3; 29.4 och den 27.5

§010

Reseersättning och Km-ersättning
Till FSLs fullmäktige (vanlig: vår och höstmöte) samt till resor som styrelsen ger ledamöterna
uppdrag till ger föreningen enkelrumsbidrag. (Vanligtvis mellanskillnaden mellan dubbelrum och
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enkelrum). Till uppdrag som styrelsens ledamöter deltar på för föreningens vägnar ges på
begäran den vanliga km-ersättningen.
Förslag:
Beslut: Mötet beslutar att föreningen står för mellanskillnaden som uppstår när
dubbelrum bokas om till enkelrum. Till uppdrag som styrelsens ledamöter deltar på för
föreningens vägnar ges på begäran den vanliga km-ersättningen.
§011

ÅLFs nya logo
I samband med den nya webbsidan som startades på höstmötet diskuterades ånyo att
modernisera ÅLFs logo så att den anpassas till en mera reklamvänlig sådan. Den förra
styrelsen gjorde ett försök att hitta genom en medlemstävling en ny design, detta misslyckades
dock.
Förslag: Vi ber en designer att skapa ett förslag.
Beslut: Vi ger Tanja Reuter-Lindén och en konstklass i uppdrag att försöka hitta en fungerande
logga.

§012

Medlemsbrev
Förslag: Styrelsens konstituerande, skolombud utbildning, vårmötesdatum, teaterresan
Beslut: Information kommer ut i nästa medlemsbrev.

§013

Teaterresan 9.3.
Anmälningar måste in över webbsidan, reklam i medlemsbrevet
Beslut: Det börjar bli ont om platser så se till att komma in med

§014

Utflykt under året
Förslag: Medlemmar kan komma med förslag till sommarens utflykt (medlemsbrevet)
Beslut: Smartpark i Eckerö och Björkör ligger som förslag. Ett alternativ om vädret ställer till det
är Bomarsunds fästning.

§015

Medlemsärenden
Nya medlemmar är Alexandra Axén , Strandnäs skola, 7.1 2019 och Daniela Heinrich,
Sunds skola, 14.1 2019

§016

Tillkännagivanden

§017

Övriga ärenden:
Artikel i Ålandstid. 21.1. Karsten ska intervjuas och gräver lite innan det.
Val 2019. Internationella Lärardagen. Skugga en lärare i september. Debatt kring
skolfrågor i närhet till internationella Lärardagen.

§018

Mötet avslutas

_______________________________

_______________________________

Karsten Steiner, ordförande

Håkan von Krusenstjerna, sekreterare
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