
Adress: Storagatan 14, 22100 Mariehamn
Ordförande: Karsten Steiner; karsten.steiner@ghs.ax +358 (0) 400686150
Medlemssekreterare: Kerstin Haldin; lararforeningen@aland.net +358 (0) 18 16348

Protokoll  3/2022 Paragraferna 036 - 047  
Tid: 21.3.22 kl. 18:00 
Plats: Kansliet 

Närvarande Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson (sekr.),  Lina Nyberg-Heiniö, Jessika 
Björkqvist


§036 Mötets öppnande 18.04


§037 Kallelse och beslutsföres Tillräckligt många


§038 Föredragningslistan Godkändes


§039 Val av protokolljusterare

	 Styrelsen justerar protokollet per mail efter mötet.

	 Dagens protokoll skrivs av Christer Andersson


§040 Rapporter:

	 FSL - styrelserapport (ordförande KS redogör)

	 KS medverkar i debattartikel

	 Strejkvarsel i Helsingforsregionen med anledning av löneläget

	 Inte aktuellt att strejka på Åland , FSL kan anhålla om tilläggspengar till strejkkassa

	 Ordf. KS deltog i logopedföreningens paneldiskussion


§041 OAJ fullmäktigeval

Förhandsröstningen till OAJ valet har för FSL’s del inte fungerat så bra så vi behöver lyfta 
valet på själva valdagarna.

Förslag: Kandidaterna åker ut på valdagarna med lite gott och gör reklam. Samt att man 
kan bemanna AKAVA kansliet. (Problem: HFM KS och Sara är på väg till kurs i T:fors - 
vem kan vara på plats och hjälpa vid röstningen kanske med en valtårta?)

Påtryckningar från ÅLF måstet tas under valdagarna och vårmötet.


§042 Vårmöte

24.03 kl 18:00 - få anmälda - obs Valmöte. Genomgång. Obs! Bokslutet måste 
undertecknas av alla före vårmöte.

Fullmäktige och suppleanter tillfrågas.

Verksamhetsberättelsen kompletterades med. Kostnader från fjolårets vårmöte och AW 
tillades


§043 Förhandlingskrav till Akava Åland

Förslag har skrivits, men diskuteras och godkänns ännu en gång på mötet. 

Beslut:.

Budet nu var att sänka USK för idrottslärare med en veckotimme

Medlemsmöte tisdag 3/5 med realieämneslärararna för att diskutera deras situation 

Christer Andersson reserverade sig mot beslutet att inte förhandla om sänkning av USK 
för realieämneslärare med en veckotimme.
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§044 Medlemsärenden

	 Inga medlemsärenden


§045 Välmåendeprojekt har godkänns av FSL och stöds med 2000e

Beslut:Torsdag 12 maj i Godbyhallen, något att äta bjuds på, vattengympa föreslogs

(träff kl.19 korv med bröd, kl.20 vattengympa med Tuire Granesäter


§046 Övriga ärenden

	 Patricia tillfrågas angående ersättandet av Jean Karlsson


§047 Mötets avslutas kl. 20.14 

	 Nästa ordinarie mötet hålls 25.4.22 kl.18 i kansliet
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