
 

Protokoll       6/2022    Paragraferna 076- 088 

Tid: 29.8.22 kl. 18:00 

Plats: Akava kansliet 

Inbjudna: Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson, Sara Kemetter, Camilla     

  Hellström,  Patricia Andila, Lina Nyberg-Heiniö, Jessika Björkqvist 

§076 Mötets öppnande 
  Beslut: Mötet öppnades kl 18.00 

§077 Kallelse och beslutsförhet 
  Beslut:Mötet var beslutsfört 

§078 Föredragningslistan 
  Beslut: Godkändes 

§079 Val av protokolljusterare  
       Styrelsen justerar protokollet per mail efter mötet.  
       Beslut:   Camilla Hällström valdes till protokolljusterare. 
 

§080       Rapportering: 
  FSL - styrelserapport (ordförande KS redogör) 
  Akava Åland (ordförande KS redogör) 
  100 -års firande  
  NLS sommarläger  
  Beslut: Ärendet togs till kännedom 

§081 Budgetuppföljning  
  Inför höstens evenemang har kassören gjord en uppföljning. 
  Diskussion 
  Beslut: Ärendet tog till kännedom. Budgeten reviderades. Intäkterna minskades 

med 10 000 euro från 34 000 euro till 24 000 euro. Omdisponeringar gjordes under 
medlemsevenemang.  

§082 Medlemsutflykt  
  till Enklinge blev inställt pga få deltagare.  
  För att ändå ge möjligheten för medlemmarna att träffas och att komplettera 

”Välmåendedagen” ersätts den med ett besök på Bomarsunds nya 
besökscentrum lördagen den 24.9. (beslut per mail). Här bjuds det på guidning 
och kaffe. Anmälan på webbsida är öppnat samt affischen har skickats till skolorna. 

  Beslut: Ärendet godkändes 
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§083 Medlemskväll  
  Förslag: Relationens betydelse i lärandet hos elever -Relationens betydelse i 

lärandet hos elever på högstadiet i Sverige och på Åland av Kathi Salokoski och 
Sara Sadeghvand 

  Presentation och diskussion med fika. 
  Beslut: Förslaget godkändes. Medlemskväll ordnas med föreläsare Kathi Salokoski 

på kansliet. Ordförande återkommer med tid och dag.  

§084 Mötesdatum för ht 2 
 Måndagar kl.16.30 den 29.8, 26.9, 31.10, 21.11 och den 12.12 kl 19.00 lillajulsfest 

  på kansliet. 
 Beslut: Förslaget godkändes. 
 

§085 Höstmöte 25.11  
 Förslag: 25.11 kl.18 diskussion 
 Beslut: Höstmötet ordnas den 25.11 kl 18.00 på Kallas eller Hotell- och    

  restaurangskolan. Föreningen bjuder på mat, alkoholfri dryck och livliga    
  diskussioner. Först till kvarn. Ordförande bokar.  

§086 Medlemsärenden 
  Nio nya medlemmar välkomnas 
  två Utträden 
     
§087 Övriga ärenden 
  Kravet från LR på lärarlegitimation när man söker nya jobb ställer till det för våra 

medlemmar. Styrelsen konstaterar att frågan inte är en lönefråga utan en 
behörighetsfråga som Hannas av LR. Tyvärr får facket inte blanda sig i 
behörighetsfrågor.  

  Hur ska lärare ersättas som är ålagda att undervisa eleven på distans pga dåligt 
mående? Vi anser att samma arrangemang som under corona-pandemin ska 
implementeras. Förtroendemännen tar upp frågan med arbetsgivaren.  

  Lärardagen den 5.10 firas med mingel på kansliet. 

§088       
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Mötets avslutas

Nästa mötet hålls måndag den 26.9 kl 16.30 på kansliet.
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