Protokoll

7/2021

Paragraferna 081-092

Tid: 30.08.2021 kl. 18:00
Plats: Akava Åland
Närvarande:!Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson (via Zoom), Susanne Guildford, Lina
Nyberg-Heiniö, Jessika Björkqvist, Camilla Hellström
§081

Mötets öppnande
Ordförande Karsten Steiner hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat kl.
18.03.

§082

Kallelse och beslutförhet
Kallelse enligt e-post, styrelsen är enligt antal beslutförd.

§083

Protokolljusterare
Beslutade att protokoll justeras vid nästa möte, sekreterare mailar protokoll till hela
styrelsen.

§084

Föredragningslistan
Godkändes.

§085

FSL styrelserapport (ordf.)
- ordförande redogör för diskussionen inom styrelsen
Medlemsenkät ska genomföras i samarbete med Åbo Akademi. Diskussion kring
förlängd läroplikt på fastlandet. Ny medlemsintra på FSLs hemsida. ÅLF uppmanar
medlemmarna att logga in och ansluta till medlemsintran.
- Nytt från Akava Åland
Nya förhandlingsböcker (UKTA och AKTA) finns tillgängligt. Nytt är bl. a att
studioläraren är inkluderad. Ordföranden lägger ut dem på hemsidan under
kommande vecka. Akava har lagt fram ett förslag som ska godkännas av Akava
Åland och beslutsfattare.

§086

Talterapeutföreläsningen med Nina Nylander
Torsdag 9 september kl 18.00 – obs, ändrad plats: Ålands Lyceum Bibliotek.
Praktiska arrangemang på plats – vem tar hand om vad?
Beslut: Lina Nyberg-Heiniö beställer något ätbart, Jessika hjälper till med att
förbereda inför mötet.

§087

Mötesdatum för ht 21
Måndagar kl. 18 den 30.8, 27.9, 25.10, 22.11 och ett avslutande möte med julbord
enligt överenskommelse.
Beslut: godkänns

§088

Höstmöte
Förslag: 26.11 kl. 18 på Arkipelag eller Nautical – både mötet och restaurant –
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dans?
Beslut: Sekreteraren begär in meny från Nautical. Är restaurangen fullbokad
behöver vi flytta till 19.11. Stämmer av med Niklas Möller om eventuellt fortsätta
på Pub Bastun med underhållning.
§089

Evenemang
Hösten kan enligt rådande Pandemiläge ge möjligheten att träffas.
Diskussion:
Alternativ 1 utflykt till Kökar med reguljär båt och mat från Brudhäll, alternativ 2 är
att hyra båt som man åker med hela dagen. Utflykten behöver genomföras inom
september. Christer Andersson undersöker om att kunna åka 25.09 enligt alternativ
1.
Internationella Lärardagen 5.10, ordföranden kontaktar skolombuden för att se till
att det kommer tårtor till alla skolor.

§090

Medlemsärenden
Åtta (8) nya medlemmar välkomnas:
Styrelsen godkände nya medlemmar.

§091

Övriga ärenden
Skoldaghem på Åland – Christer Andersson bereder tidigare fråga. Avser
verksamhet för de elever som ”faller mellan stolarna”.
Diskussion: Det behövs mer information om vad syftet är, hur man rent praktiskt
ska gå vidare. Förslag att ÅLF försöker genomföra en enkät bland medlemmarna
efter att styrelsen har fått mer information samt att CA försöker få fram underlaget
till den ursprungliga idén om ”skoldaghem”. Vidare ska Ann-Kristin Kjeldsen bjudas
in till nästa möte, ordföranden bjuder in henne.
FSL kurs för nya lärare (AW): inbjudan till nya lärare där info om juridik, avtal,
anställningsavtal mm gås igenom. Förslag att AW för nya lärare hålls i
månadsskiftet oktober/november.

§092

Mötet avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 19.16.
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