
Protokoll 8/2019       Paragraferna 099-110 

Tid: 11.11.19 kl:18.00 

Plats: Kansliet 

Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson, Patricia Andila, Camilla Hellström,  
      Håkan von Krusenstierna, Cecilia Högback, Paul Bradley, Cecilia Högback 

 §099   Mötets öppnande  

§100  Kallelse och beslutsförhet Mötet har beslutsförhet 

§101  Föredragningslistan Godkändes 

§102  Val av protokolljusterare Christer Andersson valdes  

§103  Protokoll     Ändringen läggs till. 

§104  Informationsärenden: 

  - Paneldebatt i biblioteket, Sune Alén blev med kort varsel moderator. Sex partier  

      ställde upp och ett 30-tal åhörare deltog. Under pausen serverades kaffe och smör 

      gås. 

  - Akavas höstmöte den 12.11 kl.19 Vice ordf. Camilla får fullmakten för ÅLF´s rös  

      terna. 

  - FSL´s höstfullmäktige kort sammanfattning 

  - Lön under anpassningsperioden  

  - Grundskolremissvaren ligger på Trello plattformen för påseende  

§105  Utbildningsavdelningens , Katarina Halme -Wiklund kom och informerade om änd 
   rade timantalsförslag i i samband med arbetet till nya läroplanen. Hon berättade att vi  
   har mindre timmar än på fastlandssidan men detta är ett politiskt beslut. Det ser just  
   nu inte ut som det blir någon ändring, men den nya regeringen kan få för sig att göra  
   något. Det behöver bli en styrning över hur timfördelningen ska se ut, då det skiljer  
   mycket mellan olika skolor. De förändringar som blir är mot att det ska bli jämnare   
   timfördelning över ön.  

§106  Höstmöte 22.11.kl:18, Hotel-och restaurangskolan  

  Verksamhetsplanen diskuterades och kompleterades inför höstmötet      
    

  Budgetförslag 2020 diskuterades. Man går inför att göra en minus-budgetförslag med  
   särskild satsning att få nya medlemmar och att stöda välmåendet av de befintliga 

   
  Årets lärare 2019 valdes och presenteras på höstmöte     

§107  Medlemsärenden 

  Nya medlemmar:  
    
  Utträde: 
    

§108           Diskussion budget Mötet beslutade att avsluta de två kontona i Nordea och               
   Ålandsbanken. Detta för att underlätta hanteringen. Mötet beslutade även att skaffa  
   ett kreditkort för att underlätta vid betalningar. 

 §109  Övriga ärenden  
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   - Beviljat bidrag om 1000€ av Ålands kulturdelegation för Mureniusfestens   

   genomförande. I praktiken täcks delvis kostnaderna för den uppsatta plaketten och   

   föredragshållaren Dan Nordmans samt inövningen med kantorn kostnader. Var sin   

   250€ täcks ytterligare av Saltviks församling och Östra Saltviks Mathaförening.  

   - Ersättning för webbmaster. I protokoll1 2019 §004 utses Marcus Gustavsson till   

   webbmaster. Denna roll har dock sköts efter överenskommelse med ovan nämnd till  

   ordföranden som därför bör få arvodet för skötseln av webbsidan. 

   Beslut: Vi tar upp frågan som fast punkt på kommande möte 

 - Till kommande år funderar vi på ett nytt upplägg kring ”årets lärare”. 

 §110  Mötet avslutas  kl. 20.05 

   Nästa styrelsemöte hålls den 9.12 kl.18.00 på Ångbåtsbryggan med anslu-   

   tande middag. 

   ______________________________        ______________________________ 

   Sekreterare, Håkan von Krusenstierna Protokolljusterare, Christer Andersson 

   ______________________________ 

   Ordförande, Karsten Steiner
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