Protokoll styrelsemöte

1/2018

Paragraferna 001-019

Tid: 16.1.2018 kl. 19.00
Plats: Akava-Ålands kansli
Närvarande: Karsten Steiner

§001

René Sköld

Anna Smedlund

Susanne Guilford

Marcus Gustafsson

Staffan Holmström

Stina Michelsson

Christer Andersson

Sune Alén (FSL)

Mötets öppnande
Ordförande Karsten Steiner öppnade mötet.

§002

Kallelse och beslutförhet
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§003

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§004

Styrelsens konstituerande
Beslut: Camilla Hellström valdes till vice ordförande, René Sköld till kassör och Anna
Smedlund till sekreterare.

§005

Informationsärenden
Tidigare ordförande Tove Wallers skrivelse om anställningsförhållande för rektor vid Ålands
gymnasium diskuterades.
Beslut: Skrivelsen finputsas och skickas till Akava och Landskapsregeringen.

§006

Protokoll 9 / 2017
Protokoll 9 godkändes.

§007

Avtalsförhandlingen
Förslag: Inkomna förslag diskuteras, ev. kompletteras och skickas som underlag till
Akava.
Beslut: Skrivelsen finputsades och ordförande Karsten Steiner skickar den vidare till
Akava. Utöver de befintliga avtalsförhandlingskraven i skrivelsen diskuterades huruvida
USK-systemet borde förändras. Det kom ett förslag på att som första steg ordna en
diskussionskväll om USKEN för medlemmar, för att se vilka åsikter som uppkommer.

§008

Arbetsetikträffen
Förslag: Efter uppdatering av plats, tid och inbjudna skickas inbjudan ut till ombuden.
Beslut: Arbetsetikträffen hålls den 8.2 kl. 18 i Ålands lyceum, troligen i cafeterian. Det
bjuds på kaffe och smörgås. Sven Sjöberg fungerar troligen som språkrör. Christer
Andersson dubbelkollar med honom att han kan ställa upp. Åtta skolledare har tackat ja till
att delta. Temat för träffen är lärares arbetsvillkor, med allt vad det innebär, och tillfället är
öppet för medlemmar. Styrelsen sprider information om tillfället på sina respektive
arbetsplatser och även i nästa medlemsbrev kan man läsa om träffen. Styrelsen fortsätter
att diskutera formen för mötet på den nätbaserade plattformen Trello och ca. en vecka
innan tillfället skickas en påminnelse ut till alla skolledare.

§009

Vårmöte
Vårmötet bör hållas inom perioden januari-mars. Styrelsen bör diskutera möjligt intressant
program samt lämplig tidpunkt för mötet.
Förslag: Mötet hålls t.ex. onsd. 14.3 (v. 11) eller tisd. 27.3 (v. 13).

Beslut: Vårmötet hålls tisdagen den 13.3. Efter mötet blir det mat på Indigo. Christer
Andersson preliminärbokar maten på Indigo.
§010

Föreningskurs
Förslag: Karsten Steiner och viceordförande deltar den 7-8.3 i FSL:s föreningskurs i
Tammerfors.
Beslut: Förslaget godkändes.

§011

Möten under vårterminen, tid och plats
Förslag: Styrelsemötena hålls på tisdagar kl. 19 på Lärarföreningens kansli. Datum: 6.2;
13.3; 10.4; 15.5.
Beslut: Förslaget godkändes.

§012

Kongress
Den 6-7.6 hålls FSL:s sista kongress i H:fors. Föreningen kommer att välja 9
kongressombud och deras suppleanter. Dessa bör utses på ett medlemsmöte. Ett infomöte
kommer att hållas för dessa ombud under våren.
Förslag: Skolombuden ges i uppdrag att ge förslag till kongressombud.
Beslut: Förslaget godkändes.

§013

Webbsidan
Webbsidan är föreningens fönster utåt till medlemmarna och allmänheten. En ny modern
hemsida utarbetas.
Förslag: Webbansvarige Marcus Gustafsson och ordf. Karsten Steiner ges i uppdrag att ta
fram en ny webbsida.
Beslut: Marcus och Karsten tar fram mot ersättning en ny hemsida. Eventuellt kommer
webbsidan att kunna introduceras för medlemmarna på höstmötet 2018.

§014

Medlemsbrev
Förslag: Styrelsens konstituerande, vårmötesdatum, läge inför avtalsförhandlingarna,
kongress
Beslut: Karsten skickar ut nästa brev med aktuell information för medlemmar.

§015

Diskussionsärenden
- Digital samarbetsplattform ”Trello”
Ordf. skulle vilja få styrelsen med suppleanter med i samarbetsplattformen ”Trello”.
Förslag: Alla styrelsemedlemmar samt suppleanter deltar i ”Trello”.
Beslut: Trello introducerades under mötet och det beslöts att plattformen ska börja
användas inom styrelsen.
- Dialogmässan – Borde vi inte synas på dialogmässan den 8-9.2 i Alandica? Kan vi
organisera ett tillfälle för en diskussion? Digital byteshandel för lektionsmaterial på en
åländsk samarbetsplattform.
Förslag: Kan vi – om intresset finns – hitta ett joursystem för att bemanna ett
infobord/rum? Starta en samarbetsplattform! (tas i så fall med i medlemsbrevet §014).
Beslut: Beslutet blev att organisera ett sådant här tillfälle på Kick-offen i augusti 2018
istället.
- ÅLF's nya logga (beslut om tävling den 13.2.2017)
Förslag: Tävlingen genomförs fram till vårmötet och resultatet bearbetas under
sommaren/hösten för att tas i bruk på årsmötet (tas i så fall med i medlemsbrevet §014).
Beslut: Förslaget godkändes och deadlinen för att komma med ett förslag på en logga är
den 6.3. Styrelsen för sedan en diskussion på Trello om de inkomna förslagen.
- Eventl. utflykter under året
Förslag: Arbetsgrupp inom styrelsen utses.

Beslut: En eventuell familjeutflykt till Smart Park i slutet av maj och en eventuell
båtutflykt på sommaren diskuterades. Vi återkommer till ärendet vid senare
styrelsemöten.
- Teaterresa
Förslag: Merja Karlsson sköter även i fortsättningen.
Beslut: Förslaget godkändes - mera info senare under våren.
§016

Medlemsärenden
En ny medlem antogs.

§017

Tillkännagivanden
Den 13.2 kl. 17:30 ordnar Akava-Åland After Work med mat (öppet för alla medlemmar) i
Arkipelag.

§018

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden

§019

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 21:30.

Mariehamn 18.1.2018

_____________________

_____________________

Ordförande Karsten Steiner

Sekreterare Anna Smedlund

Adress: Storagatan 14, 22100 Mariehamn
Ordförande: Karsten Steiner; karsten.steiner@ghs.ax +358 (0) 400686150
Medlemssekreterare: Kerstin Haldin; lararföreningen@aland.net +358 (0) 18 16348

