
Dagordningen 

§ 14 Höstmötet 

Föreningens höstmöte


§ 1 avgör huruvida mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört


§ 2 väljer ordförande och sekreterare för mötet, två protokolljusterare och eventuella övriga 	 	 	 

	 mötesfunktionärer samt medlemmar i eventuella mötesutskott


§ 3 fastställer en föredragningslista för mötet


§ 4 behandlar förslag framställda av styrelsen


	 a) verksamhetsplan för inkommande kalenderår


	 b) förslag till föreningens medlemsavgift


	 c) budgetförslag för inkommande kalenderår


	 d) eventuella mötesarvoden och reseersättningar för inkommande kalenderår


	 e) övriga förslag


§ 5 behandlar skriftliga förslag som medlemmar tillställt styrelsen senast fyra

	 (4) dagar före mötets öppnande


§ 7 väljer en verksamhetsgranskare och en suppleant för verksamhetsgranskaren för 
inkommande kalenderår samt


§ 8 behandlar övriga ärenden


	 Lärarstipendium ”Årets lärare”

§ 6 väljer en styrelse som består av styrelsens ordförande, som också kallas föreningens 
ordförande och väljs vartannat år, och hälften av de fyra-åtta (4-8) andra ordinarie medlemmarna 
jämte suppleanter vilka inte är personliga. Har styrelsen sex (6) eller färre ordinarie medlemmar 
väljs två (2) suppleanter, har styrelsen fler än sex (6) ordinarie medlemmar väljs fyra (4) 
suppleanter. Dessa väljs enligt samma princip som de ordinarie medlemmarna, dvs hälften väljs 
varje år.



 

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022 
Ålands lärarförening är en intresseorganisation för lärare vid samtliga stadier och inom all 
utbildning, rektorer och studiehandledare. Ålands lärarförening välkomnar även pensionerade 
lärare, rektorer och studiehandledare i sin verksamhet.


Ålands lärarförening r.f. är en medlemsförening i FSL och hör därigenom även till OAJ. Ålands 
lärarförening r.f. har tät kontakt med FSL genom att FSLs styrelserepresentant deltar vid 
föreningens styrelsemöten. Därigenom upprätthålls kontakten med lärare vid de fastländska 
skolorna, vilket vi upplever vara en viktig del av vår verksamhet.


Under förutsättning att pandemisituationen tillåter kommer Ålands lärarförening r.f. under 

år 2022 att: 
1. Ordna stadgeenliga föreningsmöten och verkställa dessas beslut.


2. Bevaka medlemmarnas intressen i avlönings- och pensionsfrågor samt i frågor rörande 

    tjänstgöringsvillkor och anställningsförhållanden.


3. Arbeta för trygga förhållanden i de åländska skolorna.


4. Delta i tjänstekollektivavtalsförhandlingar gentemot landskapet och kommunerna    

    genom föreningens representanter i Akava-Åland r.f.


5. Arbeta för att höja lärarnas status.


6. Upprätthålla en aktiv medlemsinformation genom bl.a. medlemsbrev och aktuell information 
som förmedlas vidare av skolombuden samt den egna webbsidan och sociala medier.


7. Stöda skolombudens arbete genom regelbunden information och kurser. 

    Skolombudsträff (svarsbesök) med Åbolands lärarföreningar planeras på nytt under året.


8. Informera nya lärare om föreningens verksamhet och uppmuntra dem att aktivt delta i 

    föreningslivet.  

9. Hålla föreningens webbsida ”lararforeningen.ax” och Facebooksidan aktuella och utveckla 	 	        

    dem till en mötesplats för medlemmarna.


11. Samarbeta med landskapets och kommunernas utbildningsansvariga.


12. Verka för en hög nivå inom det åländska utbildningsväsendet.


13. Bevaka lagstiftningsarbetet rörande det åländska skolväsendet.


14. Ta initiativ och ge utlåtanden till landskapsregeringen i frågor som rör skolväsendet på 

      Åland.


15. Arbeta för medlemmarnas välmående, trivsel och sammanhållning.



Ålands lärarförening r.f.
Budget 2022

INKOMSTER
Återbäring FSL 24000
Eget kapital 10000

Totalt 34000

UTGIFTER
Ordförandearvode 1800
Sekreterararvode 800
Webmaster 1000
Mötesarvoden 4000
Reseersättningar 1000
Bokföring 300
Fortbildning förtroendevalda 2000

Kansiutgifter inkl.hyra 2500
Medlemsregistret 2400

Medlemsverksamhet inkl. möteskostnader 17700
Stipendium 500

Totalt 34000

1


