Protokoll

4/2022

Paragraferna 048- 061

Tid: 25.4.22 kl. 18:00
Plats: Kansliet
Inbjudna: Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson (Zoom), Sara Kemetter, Camilla
Hellström, Patricia Andila, Lina Nyberg-Heiniö, Jessika Björkqvist
§048

Mötets öppnande
Beslut: Godkändes

§049

Kallelse och beslutsförhet
Beslut: Godkändes

§050

Föredragningslistan
Beslut: Godkändes

§051

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

§052

Rapportering:
FSL - styrelserapport (ordförande KS redogör)
FSL - fullmäktige rapport (deltagarna redogör)
Beslut: Ärendena togs till kännedom. Lärarna går i strejk på fastlandet. Fackets
strejkkassa är stark, men en extra medlemsavgift kan tas ut ifall det behövs.
Skolbesök gjordes till Åshöjdens skola. Ett väldigt lyckat besök. Flera bra motioner
hade lämnats in och debatterades flitigt. Vice ordförande Camilla Hellström
tilldelades under kvällen ett förtjänsttecken i silver från FSL.

§053

OAJ:s fullmäktige
Hur gick det? Sara Kemetter redogör för det första introduktionsmötet.
Beslut: Ärendet togs till kännedom.

§054

Vårmöte
Hur gick det? Reflektion
Beslut: Diskussionen tog till kännedom. Mötet var bra organiserat och platsen
ansågs ok. Tyvärr var det inte så många som deltog fast föreningen bjöd på mat
och dricka. Diskussionerna var goda och utvecklande. Ingen valberedning valdes.
Styrelsen sammankallar till extra medlemsmöte i september som tillsätter
valberedning.

§055

Medlemsärenden
Beslut: Två nya medlemmar togs med i föreningen. Beslutet godkändes enhälligt
per mail.
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§056

”Välmåendedag” 12.5 på bowlinghallen kl. 19-21
Inbjudan som affisch har skickats ut till skolorna och anmälan på webbsidan är
igång. Vem gör vad?
Beslut: Drick och tilltugg bjuds via caféet. Blandade lag rekommenderas. Priser
delas ut via lotteri, 10 st 50 euros presentkort. Camilla Hellström fixar
presentkorten.

§057

Medlemsresa till Enklinge fredagen den 5 augusti
Christer organiserar. Vem gör vad?
Beslut: Vi samåker över dagen. Taxi Mariehamn-Vårdö. Vi behöver taxi på plats, en
guide på Härmas, maten bokas. Christer forskar vidare. Anmälan sker småningom
på webbsidan.

§058

Akava vårmöte 3.5 kl.18.00
Vem representerar? Ordf. har förhinder.
Beslut: Lina Nyberg-Heiniö representerar ÅLF på Akavas vårmöte den 3.5 kl 18.00.
Fullmakt ges av ordförande Karsten Steiner.

§059

100 års 9.juni firande
Fanbärare
Beslut: Lina Nyberg-Heiniö representerar förbundet som fanbärare.

§060

Övriga ärenden
Skolbibliotekarier - Camilla Hellström
Vilket fack ska skolbibliotekarier tillhöra? Alla som har en högskoleexamen kan höra
till Akava - och de har ett eget förbund.
Medlemskväll tisdagen den 10.5 kl.18.00-19.00 på Akavas kansli. Kom och
diskutera USK eller något annat arbetstidssystem.
Förhandlingsläget i Mariehamn - Sara Kemetter

§061

Mötets avslutas kl. 19.32
Nästa mötet hålls onsdagen 1.6 kl.18 på Björnhovdagård.
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