Protokoll

4/2021

Paragraferna 044-054

Tid: 22.03.2021 kl 18.00
Plats: ZOOM möte
Närvarande:!Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson (anslöt §047), Susanne Guildford,
Camilla Hellström, Håkan von Krusenstierna, Lina Nyberg-Heiniö, Jessika Björkqvist.
§044

Mötets öppnande
Ordförande Karsten Steiner hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat kl.
18.00.

§045

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

§046

Protokolljusterare
Lina Nyberg-Heiniö utsågs till protokolljusterare.

§047

Föredragningslistan
Godkändes.

§048

FSL/Akava lägesrapport (ordf.)
Akava: förslag finns för högskolans lärare, avtalsförhandlingar för föreståndare har
inletts.
FSL: Styrelsens nya arbetssätt fortgår, nätverkande är viktigt, fokus på att inte bli
nöjd/bekväm. Medlemsförmån från FSL planeras.
OAJ:s förändringsarbete med olika föreningsstatus kan komma att påverka de små,
svenskspråkiga medlemsföreningarna. Detta påverkar inte Åland.

§049

Se § 41 Ställningstagande angående dubbelarbete som lärare när
smittskyddsläkaren har beordrat distansundervisningen
Uppdraget att skicka en skrivelse till utbildningsministern ersattes efter digitalt
beslut med att skjuta upp detta. Istället skickade HFM Sara Kemetter och HFM
Karsten Steiner (ordf.) ett förslag till alla distrikt som erbjuder antingen vikarie eller
ersättning för merarbete att undervisa samtidigt i närundervisning och på distans
efter smittskyddsläkarens rekommendation. (Se bilaga). Denna skrivelse ersätter
det beslut om skrivelse till minister Hambrudd från möte 3/2021.

§050

Vårmöte
Genomgång och godkännande av allt nödvändigt material. Vissa kompletteringar till
verksamhetsberättelsen samt bokslutet så att vi har all information inför mötet.
Ordförande undersöker utkörning av massagesits, Posten eller Budbilsservice,
alternativt att styrelsen ombesörjer utkörning på fasta Åland.
I dagsläget är ett trettiotal medlemmar anmälda.
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§051

Arbetarskydd
Genomgång av enkäten – diskussion. Viktigt att man på varje arbetsplats har
representanter och har utbildning av dessa inför val av arbetarskyddsansvariga i
december 2021.
Förslag: Vi planerar att sammankalla skolornas arbetarskyddsansvariga till hösten
och bjuder även in arbetarskyddsinspektören Henning Karlsson.
Beslut: Styrelsen är positiv till förslaget.

§052

Medlemsärenden
Nya medlemmar:
1 ny medlem
Styrelsen godkände nya medlemmen.

§053

Övriga ärenden

§054

Mötet avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 19:45.

__________________________
Protokolljusterare
Lina Nyberg-Heiniö

"#$%&&'!()*$+,+)+-!./0!11.22!3+$4%5+67$#89$+-#%'!:+$&)%-!()%4-%$;!<+$&)%-=&)%4-%$>,5&=+?!@ABC!D2E!/22FCF.B2
3%#G%6&&%<$%)%$+$%'!:%$&)4-!H+G#4-;!G+$+$8*$%-4-,%->+G+-#=-%)!@ABC!D2E!.C!.FA/C

