
Protokollsunderlag 4/2018 Paragraferna 047-059

Tid: 10.4.2018 kl. 19:00

Plats: Kansliet

Närvarande: Karsten Steiner Camilla Hellström Sune Alén
 Patricia Andila Staffan Holmström Marcus Gustafsson
 Christer Andersson Anna Smedlund

§047 Mötets öppnande

Ordförande Karsten Steiner öppnade mötet.

§048 Kallelse och beslutförhet

Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§049 Föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§050 Protokoll 3/2018

Protokollet godkändes.

§051 Informationsärenden

Försäkringsinfoträff:

Försäkringsinfoträffen inställdes p.g.a. sjukdom. Det kommer att erbjudas en träff under 

hösten 2018 istället.

OAJ-valet:

Valet genomfördes i skolorna och sammanlagt deltog 221 medlemmar från vår förening.

Kongresskurs:

Sune Alén informerade om kongresskursen. Det kommer att ordnas en kongresskurs den 

16.5 kl. 17 på restaurang Nautical för kongressdelegaterna. Det bjuds på något ätbart och 

det informeras om vad som kommer att ske på kongressen. Sune informerar de berörda 

om tillfället. 

§052 Val av representant till Akavas vårmöte onsdagen den 18.4 kl. 19 i kansliet

Förslag: Vice ordförande eller hennes suppleant deltar.

Beslut: Karsten Steiner väljs till representant (Christer Andersson är suppleant).

§053 Val av två medlemmar till Akavas valberedning

Förslag: Staffan Holmström och Christer Andersson väljs till medlemmar.

Beslut: Förslaget godkändes.

§054 Grundskolelagens arbetsgrupp utses inför hörandet den 21.5

Förslag: Medlemmar i gruppen diskuterar grundskolelagen och kommer med ett förslag 

till styrelsemötet den 15.5. Möjlig träff: 22.4 eller 23.4.

Beslut: Arbetsgruppen består av Jonas Eriksson, Susanne Guildford, Camilla Hellström, 

Karsten Steiner,  Christer Andersson och Staffan Holmström. Sune Alén är också med på 

ett hörn. Medlemmarna i gruppen studerar på förhand sammanställningen av 

sakkunniggruppens arbete och den nya grundskolelagens innehållsförteckning. Gruppen 

träffas sedan den 2.5 kl. 18 och försöker komma fram till några viktiga frågeställningar. 

Förslaget presenteras på föreningens styrelsemöte den 15.5.

§055 Medlemsutflykter

Christer Andersson kollar när Smart Park öppnar och möjliga datum för utflykten. Ett 

förslag är den 5.6 på eftermiddagen. Karsten Steiner skickar ut info om Smart Park (och 

båtutfärden på sommaren) till skolombuden. Skolombuden kollar intresset för Smart Park 
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bland kollegerna och meddelar sedan antalet intresserade till Staffan Holmström. Christer 

sköter detaljerna kring båtutflykten på sommaren. 

§056 Medlemsärenden

En medlem har gått ur föreningen.

§057 Tillkännagivanden

Inga tillkännagivanden.

§058 Övriga ärenden

Maria Knutsson väljs till kongressdelegat och Heini Styrström väljs som suppleant till 

henne. Camilla Hellström kollar bland kollegerna om det finns någon möjlig suppleant till 

kongressdelegaten Elinor Nyström. Arbetet med lärarföreningens nya webbsida fortsätter.

§059 Mötet avslutas

Mötet avslutades kl. 20:29.

__________________________________      ________________________________
Ordförande Karsten Steiner       Sekreterare Anna Smedlund
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