
 

Protokoll      2/2022    Paragraferna 020- 035 

Tid: 28.2.2022 kl. 18:00 

Plats: Zoom möte 

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

Jean Karlsson, Lina Nyberg-Heiniö, Helena Enroos. 

§020  Mötets öppnande 
  Beslut: Mötet öppnades kl 18.08. Styrelsen välkomnades av ordförande.  

§021 Kallelse och beslutsförhet 
  Beslut: Mötet konstaterades beslutsfört. 

§022 Föredragningslistan 
  Beslut: Föredragningslistan godkändes.  

§023 Val av protokolljusterare  
	 	 Beslut: Camilla Hellström fungerar som protokolljusterare. Även styrelsen godkänner 
  protokollet per mail efter mötet.  
 

§024       Rapporter: 
  FSL - styrelserapport (ordförande KS redogör) 
  Akava Åland ordförande KS redogör 
  Föreningskurs (Ordf., Vice Ordf. och sekreterare deltog) 
  Vi ska arbeta för en mer levande kontakt till skolombuden. En förändring ska 

upplevas som en förbättring.   
  Beslut: Styrelsen tog ärendet till kännedom. 
  
§025 OAJ fullmäktigeval - Skolombudsträff 
                 Inför OAJ valet arrangeras för skolombuden en ”Info-AfterWork” onsdagen den 

2.mars kl. 16-17 på caféet ”En trappa upp” . Kostnad ca. 600 euro. 
  Beslut: Styrelsen godkände kostnaderna för skolombudsträffen. 

§026 Vårmöte  
  Mötesrum och baren i ”Park Alandia” är bokat torsdag 24.03 kl 18:00 
  Anmälan läggs ut på webbsidan. 
  Diskussion: bl.a. bokslut se bilaga 1 och verksamhetsberättelse bilaga 2. 
  Beslut: Styrelsen godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1 

och 2. Underskottet tas från föreningens likvida medel.  
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§027 Förhandlingskrav till Akava Åland 
  Olika förslag har kommit in från skolorna 
  Beslut: Styrelsen tog förslagen till kännedom och lyfter kraven inför de kommande 

förhandlingarna.  

§028 Välkomstpaket  
  Ordf. har tagit fram ett välkomstpaket som nu skickas ut från kansliet till nya 

medlemmar. 
  Beslut: Styrelsen godkände välkomstpaketet samt dess kostnader.   

§029 Medlemsärenden 
  Två nya medlemmar antogs till föreningen.  

§030 Remissbegäran för förslag till läroplan för barnomsorgen 
  Ordförande Alexandra Andersson från Ålands Lärare i Småbarnspedagogik rf.  
  besöker oss för diskussion. 
  Beslut: Styrelsen tog ärendet till kännedom. Styrelsen konstaterar att det skett en 

klar förbättring med överföringen mellan barnomsorgen och skolan. Även att 
rutinerna ska dokumenteras samt dokumenteras tycker vi är bra. Livslånga lärande 
lyfts upp samt rutinerna för samarbete. ÅLF får gärna analysera just vilken 
information man vill ha från barnomsorgen. Vad saknas och vad är inte relevant? 
Sekreteraren och ordförande skriver ihop ett remissvar. Måste samtyckesblankett 
skrivas för varje åtgärd? Leder detta till merarbete? 

       
§031 Anhållan om projektpengar (Mariebad) till FSL´s delaktighetsprojekt har skickats. 

Se bilaga 4 
Beslut: Styrelsen tog ärendet till kännedom.  

§032 Svar på ändrade betygsunderlag 
  Utbildningsavdelningen har svarat - se bilaga 5 

Beslut: Styrelsen tog ärendet till kännedom.  

§033 Årets eventuell utflykt i början av augusti går till Enklinge Hermas och Kumlinge. 
  Diskussion: Christer spånar vidare på utflykten.  
   
§034 Övriga ärenden 
  Inga övriga ärenden 

§035 Mötets avslutas kl. 20.33 
  
  Nästa mötet hålls måndag 21.3 inför vårmötet den 24.3 
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