
Höstmöte 2021   

Tid: Fredagen 26.11.2021 kl 18.00 Plats: Ålands Lyceum 
Närvarande: Enligt deltagarlista. 

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

§1 Mötets sammankallande och beslutförhet  
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Kallelse har publicerats i 
tidningen Läraren den 21.10.2021, meddelats medlemmarna via skolombuden samt på 
föreningens Facebook och hemsida. 

§2 Val av ordförande, val av sekreterare samt två protokolljusterare 
och rösträknare för mötet  
Ordförande utsågs Karsten Steiner 
Sekreterare utsågs Susanne Guildford 
Protokolljusterare/rösträknare utsågs Johnny Eklöw och Siw Kyrkslätt. 

§3 Fastställande av föredragningslistan  
Föredragningslistan godkändes.  

§ 4 Behandlar förslag framställda av styrelsen 

a) Verksamhetsplan för kommande kalenderår 
Verksamhetsplanen för 2022 presenterades, på förslag från medlem ska ordalydelsen”under 
förutsättning att” slopas. Verksamhetsplanen 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. 

d) Mötesarvoden och reseersättningar för kommande kalenderår  
Presenterades under budgetmomentet och godkändes. 

e) Övriga förslag  
Inga övriga förslag hade inkommit. 

§5 Skriftliga förslag från ÅLFs medlemmar  
Inga förslag har inkommit. 

§6 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 väljs 
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fyra (4) suppleanter. Dessa väljs enligt samma princip som de 
ordinarie medlemmarna, det vill säga hälften väljs varje år. 
(När valet av de övriga fyra till åtta (4-8) ordinarie medlemmarna 
jämte suppleanter för första gången sker i enlighet med dessa stadgar 
avgör lotten vilka som är i tur att avgå efter endast ett års 
mandatperiod). 
Karsten Steiner omvaldes till styrelsens ordförande 2022.  
Följande styrelsemedlemmar med suppleanter valdes enligt valberedningens förslag:  
Ordinarie medlemmar:     Suppleanter: 
Christer Andersson (GHS)    Patricia Andila (Övernäs) 
Lina Nyberg-Heiniö (Ålands Folkhögskola)  Anette Aalto-Hardy (GHS) 
Sara Kemetter (Ytternäs)    Helena Enros (Ålands Lyceum) 
Camilla Hellström (Ytternäs)    Kenneth Smulter (Ålands Lyceum) 
Jessika Björkqvist (Ålands Lyceum)     
Jean Karlsson (Övernäs) 

Susanne Guildford tackades för sina insatser i styrelsen. 

§7 Val av en verksamhetsgranskare med suppleant för kommande 
verksamhetsår  
Valberedningens förslag: Verksamhetsgranskare Peter Strandvik och suppleant Robin 
Hemmingson. 

§8 Övriga ärenden 

Årets lärare – stipendium 

Till årets lärare 2021 har utsetts Inga-Lill Pettersson (Övernäs skola). Årets 
lärare mottog en gåva i form av en väska med texten Årets Lärare, en tavla 
med motiveringen samt en blombukett, vidare erhåller Årets lärare ett 
stipendium.  

Mötets avslutande  
Mötet avslutades kl. 18.40 

_________________________________  
Ordförande Karsten Steiner  

_________________________________   __________________________________ 

Protokolljusterare Johnny Eklöw   Protokolljusterare Siw Kyrkslätt 
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