Protokoll

4/2019

Paragraferna 046-060

Tid: 29.4.2019 kl 18.00
Plats: Akava-Ålands kansli
Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Anna-Lena Beckman, Susanne Guildford,
Camilla Hellström, Håkan von Krusenstierna, Cecilia Högback, Paul Bradley, Sune Alén
§046

Mötets öppnande Kl:18:00

§047

Kallelse och beslutförhet
Vi är beslutföra

§048

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes

§049

Protokoll
Protokollet godkändes

§050

Nyheter
- Rapport från FSL´s fullmäktige 24-25.4. I Tammerfors
Karsten redovisade.

§051

Bankkonton vid bankerna har nu övertagits av kassören Cecilia Högback.
Förslag: Eventuella månatliga kostnader för bankkonton ersätts
Beslut: Mötet beslutar att kostnaderna ska ersättas

§052

Inredningen av nya arbetsrummet
Arbetsrummet hyrs nu sedan den 1.4.2019 för 100€/mån av Akava Åland. Inredningen kunde
bara delvis tas över men har kompletterats med bl.a. nytt skrivbord.

§053

Näthat och identitetskapning
OAJ’s jurister har ännu inte hunnit bedöma slutligen om fallet kan ges juridiskt stöd. FSL´s kansli
utreder.

§054

På den Internationella lärardagen 5.10 planeras efter ett möte med Marthaföreningen och
Saltviks församlingens präst att ÅLF sätter upp en minnestavla i sten i Saltviks kyrka till minnet
av Ålands och Finlands första lärare Boetius Molenius vars grav hittades i Saltviks kyrka. I
samband med ceremonin skall det försökas att uruppföras ett körverk ”I trohet gjort” med i första
hand ÅLF´s medlemmar. Anmälan sker på Facebookgruppen eller till ordförande direkt. Verket
skrevs av Alfred Anderssén till 300 årsdagen 1939. Efter det planeras en bjudning arrangerat av
Marthaföreningen på ”Solbacka” på vilken det skall hållas ett festtal i form av en historisk
återblick sammanställt av etnologen Conny Andersson.
Förslag: Evenemanget stöds med uppkommande kostnader för bl.a. minnesplattan samt ev
kostnader för körverksamheten och sammanställningen av materialet för den historiska
återblicken.
Beslut: Cecilia hör med Dan om möjlighet att gräva lite om Boetius. Mötet godkänner de
uppkomna kostnader som kan komma i samband med internationella Lärardagen. Kostnadsbidrag
ska sökas från Jan-Ole Lönnblad på Landskapet.

§055

Åbolands lärarföreningarnas skolombud kommer att besöka ÅLF´s skolombud lördagen den
28.9.2019. Efter ankomst mitt på dagen genomförs med buss en rundtur på Åland. Deltagarna är
inkvarterat på ”Bastö Hotel” i Finström. På kvällen hålls en gemensam middag för
skolombuden på samma ställe. Ordföranden håller i trådarna.

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

Förslag: Skolombuden erbjuds att vara med i planeringen av mötet
Beslut: Mötet beslutar att de skolombud som deltar på kvällen blir bjudna. Skolombuden bjuds
in att vara med i planeringen.

§056

Medlemsärenden
Inga nya medlemmar

§057

Sommarens utflykter till SmartPark och skärgården måste planeras, vem?
Karsten påminner Christer om detta.

§058

Övriga ärenden

§059

Nya grundskollagen ÅLF uppmanas som remissinstans att avge ett utlåtande före den 15.5
Diskussion och remiss formuleras
Klicka här: Lagförslag som pdf
Vi fortsätter samtalet den 20 maj 17.00 och går och äter på Kvarter 5 efteråt. Karsten
bokar.

§060

Mötet avslutas kl:20:20

..............................................

...........................................................

Ordförande Karsten Steiner

Sekreterare Håkan von Krusenstierna

