Stadgar för Ålands Lärarförening r.f.
(Antagen på höstmötet 2020)

§ 1 Namn, hemort och språk Föreningens namn är Ålands Lärarförening r.f.
Föreningen är medlem av Finlands Svenska Lärarförbund FSL r.f., som i dessa stadgar
förbundet.
Föreningens hemort är Mariehamns stad och dess verksamhetsområde omfattar
Åland.
Föreningens språk är svenska.
§ 2 Syfte

Föreningens syfte är att
1) tillvarata medlemmarnas intressen i fråga om avlönings- och
pensionsfrågor, tjänstgöringsvillkor och anställningsförhållanden samt arbetsoch utbildningsbetingelser
2) verka för den pedagogiska och organisatoriska utvecklingen inom det
lokala bildningsväsendet
3) inleda och upprätthålla samarbete med andra lokala och regionala läraroch tjänstemannaföreningar
4) att gynna samarbete och stärka gemenskapen inom medlemskåren.
§ 3 Verksamhetsformer
Sitt syfte förverkligar föreningen genom att
1) anordna diskussioner, informationsmöten, kurser, resor och exkursioner för
sina medlemmar
2) ge enskilda medlemmar råd och upplysningar i frågor som rör rättigheter
och skyldigheter i anställningsförhållanden
3) bistå förbundet t.ex. med upplysningar och statistiskt material samt även i
övrigt på liknande sätt stöda förbundets verksamhet
4) vid lokala förhandlingar bistå förbundet såsom dess organ.

§ 4 Ekonomi
Föreningens verksamhet finansieras i första hand genom centralt uppburna
medlemsavgifter.
För att finansiera sin verksamhet kan föreningen ytterligare emotta understöd,
donationer och testamenten samt, efter att ha erhållit vederbörligt tillstånd,
anordna penninginsamlingar och lotterier, bilda och förvalta kassor och fonder,
förvärva och besitta för sin verksamhet nödvändiga fastigheter och för sina
medlemmar avsedda semesterplatser, samt bedriva kiosk-, härbärgeringsoch förplägnadsrörelse.
§ 5 Medlemskap
Som medlemmar i föreningen kan antas utexaminerade lärare, pensionerade
lärare, personer som tjänstgör i undervisningsarbete inom bildningsväsendet
eller i övrigt tjänstgör för bevakandet av lärarnas förmåner. En anställd av
föreningen eller förbundet kan också antas som medlem i föreningen.
Medlemmar antas av föreningens styrelse. Ett medlemskap gäller från den
dag den skriftliga anhållan om medlemskap är daterad.
En medlem är skyldig att rätta sig efter beslut som i stadgeenlig ordning har
fattats av föreningens organ.
En medlem som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt har verkat för
befrämjandet av lärarkårens anseende kan av styrelsen kallas till
hedersmedlem i föreningen. Av hedersmedlemmar uppbärs ingen
medlemsavgift.
§ 6 Utträde
En medlem som önskar utträda ur föreningen bör skriftligen anmäla detta till
styrelsen eller dess ordförande eller vid föreningens möte anmäla detta för
anteckning i protokollet. Medlemskapet upphör vid utgången av den
kalendermånad som följer efter den kalendermånad under vilken anmälan
gjorts. Skyldighet att erlägga den fastställda medlemsavgiften föreligger fram
till det datum då medlemskapet upphör.
En överflyttning till en annan lokalförening inom förbundet sker efter ett
godkännande av medlemskapet i den nya lokalföreningen och efter att
medlemskapet har upphört i den gamla lokalföreningen.
§ 7 Uteslutning

En medlem, som uppenbart motverkar föreningens intressen och skadar dess
anseende eller begår svårare brott mot dessa stadgar, kan av ett
föreningsmöte uteslutas ur föreningen. Ett sådant beslut kräver att minst tre
fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna avges för uteslutningen. Innan beslut
om uteslutning fattas skall medlemmen ges möjlighet att ge förklaring i saken.
En medlem som under en tid av arton (18) månader har underlåtit att betala
den fastställda medlemsavgiften anses ha utträtt ur föreningen.
Uteslutning av en medlem anmäls till förbundsstyrelsen.
§ 8 Rättigheter upphör
En medlem som har uteslutits ur föreningen har därmed förlorat alla rättigheter
i föreningen.
§ 9 Återinträde
En medlem som har utträtt eller som har uteslutits ur föreningen kan av
styrelsen beviljas återinträde. I samband med återinträdet bör medlemmen
enligt styrelsens prövning betala de under den mellanliggande tiden förfallna
medlemsavgifterna helt eller delvis, dock inte om det är fråga om en
överflyttning från en annan lokalförening inom förbundet. Styrelsen kan även
fatta beslut om att ingen medlemsavgift ska betalas för den mellanliggande
tiden. En medlem som har uteslutits med stöd av § 7 mom. 1 kan vinna
återinträde tidigast ett år efter föreningsmötets beslut om uteslutning.
§ 10 Medlemsavgifter
Den centrala medlemsavgiften fastställs av förbundets fullmäktige. En
eventuell extra medlemsavgift fastställs av föreningens höstmöte. Denna extra
avgift kan inte vara större än den centrala medlemsavgiften.
§ 11 Föreningens organisation
Föreningens beslutande organ är föreningsmötet.
Föreningens styrelse bereder ärendena och verkställer föreningsmötets
beslut.

§ 12 Möten
Föreningens ordinarie möten är vårmöte och höstmöte. Vårmötet hålls under
tiden januari-april och höstmötet under tiden september-november. Extra
föreningsmöten hålls vid behov, enligt 20 § föreningslagen.
Kallelse till föreningens ordinarie möten utfärdas av styrelsen minst sju (7)
dagar före mötets öppnande. Kallelse till extra möte utfärdas minst fyra (4)
dagar före mötets öppnande. Kallelsen bör skriftligen tillställas samtliga
medlemmar eller ingå i den av förbundet utgivna facktidskriften eller i den på
orten mest spridda svenska dagstidningen.
I kallelsen bör nämnas de ärenden som skall behandlas på mötet.
Ett föreningsmöte är beslutfört om möteskallelsen har utfärdats i enlighet med
dessa stadgar.
§ 13 Vårmötet
Föreningens vårmöte
1) avgör huruvida mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
2) väljer ordförande och sekreterare för mötet, två protokolljusterare och
eventuella övriga mötesfunktionärer samt medlemmar i eventuella
mötesutskott
3) fastställer en föredragningslista för mötet
4) behandlar styrelsens berättelse över föregående kalenderårs verksamhet,
bokslutet för föregående kalenderår och verksamhetsgranskningsberättelse
samt fastställer bokslutet och beslutar om frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen
5) behandlar skriftliga förslag som medlemmar tillställt styrelsen senast fyra
(4) dagar före mötets öppnande samt
6) utse ett valombud och en ersättare enligt förbundets stadgar § 11
7) välja kandidater till förbundsfullmäktige enligt förbundets stagar § 11
8) behandlar övriga ärenden.

§ 14 Höstmötet
Föreningens höstmöte
1) avgör huruvida mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
2) väljer ordförande och sekreterare för mötet, två protokolljusterare och
eventuella övriga mötesfunktionärer samt medlemmar i eventuella
mötesutskott
3) fastställer en föredragningslista för mötet
4) behandlar förslag framställda av styrelsen
a) verksamhetsplan för inkommande kalenderår
b) förslag till föreningens medlemsavgift
c) budgetförslag för inkommande kalenderår
d) eventuella mötesarvoden och reseersättningar för inkommande kalenderår
e) övriga förslag
5) behandlar skriftliga förslag som medlemmar tillställt styrelsen senast fyra
(4) dagar före mötets öppnande
6) väljer en styrelse som består av styrelsens ordförande, som också kallas
föreningens ordförande och väljs vartannat år, och hälften av de fyra-åtta (4-8)
andra ordinarie medlemmarna jämte suppleanter vilka inte är personliga. Har
styrelsen sex (6) eller färre ordinarie medlemmar väljs två (2) suppleanter, har
styrelsen fler än sex (6) ordinarie medlemmar väljs fyra (4) suppleanter. Dessa
väljs enligt samma princip som de ordinarie medlemmarna, dvs hälften väljs
varje år.

7) väljer en verksamhetsgranskare och en suppleant för
verksamhetsgranskaren för inkommande kalenderår samt
8) behandlar övriga ärenden.

§ 15 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av styrelsens
ordförande, som också kallas föreningens ordförande samt fyra-åtta (4-8)
andra ordinarie medlemmar jämte suppleanter vilka inte är personliga.
Mandatperioden för ordföranden och övriga styrelsemedlemmar är två år. Har
styrelsen sex (6) eller färre ordinarie medlemmar väljs två (2) suppleanter, har
styrelsen fler än sex (6) ordinarie medlemmar väljs fyra (4) suppleanter. Dessa
väljs enligt samma princip som de ordinarie medlemmarna, dvs hälften väljs
varje år.
När valet av de övriga fyra-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.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande samt inom eller utom sig en
sekreterare och en kassör.
Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst halva
antalet övriga styrelsemedlemmar är närvarande. Styrelsen sammankallas av
ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden.
Styrelsen kan även fatta beslut utan att sammankomma till möte exempelvis
per telefon, e-post eller med andra tekniska hjälpmedel.
Till styrelsens uppgifter hör att
- anta medlemmar
- föra förteckning över föreningens medlemmar
- ansvara för föreningens bokföring och uppgörandet av bokslut samt göra
upp budgetförslag
- bevaka fackliga frågor på det lokala planet
- stöda och bistå de fackliga förtroendemännen
- inom april månad sända in till förbundet bokslut och berättelse över
föreningens verksamhet under närmast föregående kalenderår
- förbereda ärenden för vår- och höstmötet
- ge förslag till verksamhetsplan för det inkommande kalenderåret
- till förbundet omedelbart skriftligen anmäla en medlem, som stadgeenligt
meddelat om utträde ur föreningen
- anmäla till förbundsstyrelsen ett föreningsmötes beslut om uteslutning av
medlem
- i övrigt bevaka föreningens intressen samt aktivt stimulera föreningens
verksamhet.
§ 16 Namntecknare

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med
styrelsens vice ordföranden, sekreteraren eller kassören eller föreningens vice
ordförande tillsammans med sekreteraren eller kassören.
§ 17 Bokslut och revision
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.
Räkenskaperna och övriga handlingar som gäller förvaltningen bör före
utgången av mars månad tillställas verksamhetsgranskarna för granskning.
Verksamhetsgranskarna bör inom en vecka till styrelsen lämna sin berättelse
över verksamhetsgranskningen och föreningens förvaltning.
§ 18 Stadgeändring
För en ändring av dessa stadgar fordras att beslutet om ändringen fattas av
föreningsmötet genom en omröstning där minst tre fjärdedelar (3/4) av de
avgivna rösterna ges för ändringen.
En stadgeändring kräver förbundsstyrelsens samtycke.
§ 19 Upplösning
För upplösning av föreningen fordras att beslut om upplösningen fattas av två
på varandra följande föreningsmöten genom omröstningar där minst tre
fjärdedelar (3/4) av rösterna avges för upplösningen. Mellan de två
föreningsmötena bör förflyta en tid om minst tre (3) månader.
Vid beslut om upplösning av föreningen bör föreningsmötena samtidigt besluta
hur föreningens tillgångar skall användas till förmån för Finlands
svenskspråkiga lärarkår.

