Protokoll styrelsemöte

5/2018

Paragraferna 060-72

Tid: 15.5.2018 kl. 19.00
Plats: Akava-Ålands kansli
Närvarande: Karsten Steiner

§060

René Sköld

Anna Smedlund

Susanne Guildford

Staffan Holmström

Camilla Hellström

Christer Andersson

Sune Alén (FSL)

Mötets öppnande
Ordförande Karsten Steiner öppnade mötet.

§061

Kallelse och beslutförhet
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§062

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§063

Protokoll 4/2018
Protokoll 4 godkändes.

§064

Informationsärenden
- Kongresskurs hålls imorgon den 16.5 kl. 17 i Nautical under ledning av Sune Alén. I
samband med detta informationsärende diskuterades det faktum att Mariehamns stad har
beslutat att hålla fortbildning för stadens lärare den 10.8. Styrelsen beslöt att skicka in en
skrivelse där vi föreslår att fortbildningen ska ordnas i direkt anslutning till skolstarten
istället. OAJ:s senaste arbetslivsbarometer visar på att det finns en hård belastning på
lärarna. Att tidigarelägga skolstarten i och med en fortbildning känns därför inte som ett
steg i rätt riktning.
- På Akava-Ålands vårmöte den 18.4 valdes ånyo Staffan Holmström och Christer
Andersson som lärarföreningens representanter (2/7) i valberedningen inför höstens
valmöte.
- Webbansvarige Marcus Gustafsson och ordförande möttes 18.4 för att lägga upp arbetet
med den planerade nya webbsidan.

§065

Ny ordinarie kongressdeltagare behöver väljas istället för Elinor Nyström som inte hade
fått en suppleant.
Beslut: Elinor Nyström faller bort och ingen annan väljs istället.

§066

Grundskolelagens arbetsgrupp träffades den 2 maj och diskuterade. Gruppen har
formulerat ett utlåtande. Under detta styrelsemöte diskuterades utlåtandet i styrelsen.
Speciellt kvarsittningens vara eller icke vara diskuterades. Det konstaterades också att det
borde finnas en möjlighet att i betyget fylla i ”kan ej bedömas” istället för ett vitsord,
eftersom elever med stor skolfrånvaro är svåra att bedöma med ett vitsord. Vidare
konstaterades det att det borde finnas en lag som säger att en elev måste ha varit
närvarande en väsentlig del av högstadiet för att kunna få ett avgångsbetyg. Den 21.5 kl.
13 ska grundskolelagens arbetsgrupp träffa Kerstin Lindholm. Vem kan delta i träffen?
Förslag: Karsten Steiner och Camilla Hellström deltar.
Beslut: Förslaget godkändes.

§067

Medlemsutflykt
Det finns intresse för båda utflykterna. Christer och Staffan har hand om utflykterna.
Datumet för utflykten till Signilskär är den 3.8.

§068

Våravslutningen närmar sig och traditionellt äter styrelsens medlemmar samt
suppleanter och även Akava Ålands kanslipersonal med ordföranden en middag
tillsammans.
Förslag: 22 maj kl. 19. Plats: Soltuna, Geta
Beslut: Förslaget godkändes.

§069

Medlemsärenden
Föreningen har fått två nya medlemmar.

§070

Tillkännagivanden
Inga tillkännagivanden.

§071

Övriga ärenden
Teaterresan till Helsingfors i januari är under planering. Merja Karlsson har hand om den.
Föreningen subventionerar med 82,20 euro/deltagare, vilket betyder att deltagaren själv
står för 90 euro. Den 9.6 på Ålands självstyrelsedag behövs det någon som bär flagga i
flaggparaden. Christer Andersson deltar och Karsten Steiner är suppleant.

§072

Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 20:57.

Mariehamn 15.5.2018

_____________________

_____________________

Ordförande Karsten Steiner

Sekreterare Anna Smedlund

