
Höstmöte 2022   

Protokoll 

Tid: Fredagen 25.11.2022 kl 18.00  

Plats: Ålands hotell-och restaurangskola 
Närvarande: Enligt deltagarlista. 

 §1 Mötets öppnande  
Ordförande Karsten Steiner hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl 18.05 och inledde 
med ett kort tal. 

§2 Mötets sammankallande och beslutförhet  
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Kallelse har publicerats i 
tidningen Läraren den 20.10.2022, meddelats medlemmarna via skolombuden samt på 
föreningens Facebook och hemsida. 

§3 Val av ordförande, val av sekreterare samt två protokoll justerare 
och rösträknare för mötet  
Ordförande utsågs Karsten Steiner 
Sekreterare utsågs Sara Kemetter 
Protokoll justerare/rösträknare utsågs Malin Svedberg och Rebecca Malmlund 

§4 Fastställande av föredragningslistan  
Föredragningslistan godkändes.  

§ 5 Behandlar förslag framställda av styrelsen 

a) Verksamhetsplan för kommande kalenderår 
Verksamhetsplanen för 2023 presenterades. Verksamhetsplanen 2023 godkändes därefter 
av mötets deltagare. 

b) Förslag till föreningens medlemsavgift 
Medlemsavgiften på 0€ godkändes av mötets deltagare.  
c) Budgetförslag för kommande kalenderår  
Budgeten presenterades av ordförande och godkändes. Arvodet för ordförande och sekreterare 
föreslogs höjas med 200 euro per post, totalt 400 euro. Förslaget godkändes och budgeten 
reviderades enligt beslutet. 

Ett förslag har inkommit om att öka medlemsaktiviter och därmed höja momentet om eget 
kapital med 1000 euro. Förslaget fick understöd och godkändes. 

d) Mötesarvoden och reseersättningar för kommande kalenderår  
Presenterades under budgetmomentet och godkändes. 
e) Övriga förslag  
Styrelsen föreslår, avvikande från stadgarna, att valberedning utses till vårmötet 2023. En 
stadgeändring görs under året.  



§6 Skriftliga förslag från ÅLFs medlemmar  
Inga förslag har inkommit. 
§7 Val av styrelse som består av styrelsens ordförande, som också kallas föreningens ordförande 
samt fyra till åtta (4-8) andra ordinarie medlemmar jämte suppleanter vilka inte är personliga. 
Mandatperioden för ordförande och övriga medlemmar är två år.Har styrelsen sex (6) eller färre ordinarie 
medlemmar väljs två (2) suppleanter, har styrelsen fler än sex (6) ordinarie medlemmar väljsfyra (4) 
suppleanter. Dessa väljs enligt samma princip som de ordinarie medlemmarna, det vill säga hälften väljs 
varje år. 

Karsten Steiner är vald till styrelsens ordförande 2023-2024.  
Följande styrelsemedlemmar med suppleanter valdes enligt styrelsens förslag:  
Ordinarie medlemmar:    Suppleanter: 
Christer Andersson (GHS) 22-23  Anette Aalto-Hardy (GHS) 22-23 
Sara Kemetter (Ytternäs) 22-23 

Patricia Andila (Övernäs) 22-23   Johanna Pettersson (Övernäs) 22-24    
Camilla Hellström (Ytternäs) 23-24  Kenneth Smulter (Ålands Lyceum) 23-24 

Marie Johansson (Folkis) 23-24   Jessika Björkqvist(Ålands Lyceum)23-24 

Jessica Sundberg (Vikingaåsen) 23-24  
Helena Enroos (Ålands Lyceum) 23-24 

§8 Val av en verksamhetsgranskare med suppleant för kommande 
verksamhetsår  
Valberedningens förslag: Verksamhetsgranskare Maria Svensson och suppleant Peter 
Strandvik. 

§9 Övriga ärenden 

UKTA-avtalet  
Det ny avtalet presenterades av ordförande. 

Årets lärare – stipendium 

Till årets lärare 2021 har utsetts Heléne Blomster (Strandnäs skola). Årets 
lärare mottog en gåva i form av en väska med texten Årets Lärare och en tavla 
med motiveringen, vidare erhåller Årets lärare ett stipendium (500e).  

§ 10 Mötets avslutande  
Mötet avslutades kl. 19:15 

_________________________________           __________________________________ 
Ordförande Karsten Steiner     Sekreterare Sara Kemetter 

_________________________________   __________________________________ 

Protokoll justerare Malin Svedberg   Protokoll justerare Rebecca Malmlund 
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