
 

 
Protokoll    2/2020  Paragraferna 017-034 

Tid: 24.02.2020 kl 18.00 

Plats: Akava-Ålands kansli 

Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Susanne Guildford, Håkan von Krusenstierna, Cecilia Högback, Paul Bradley. 

Sune Alén anslöt § 22. 

Anette Jansson (ordf. barnträdgårdslärarnas förening) § 025 

 

§017 Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet kl. 18.05 

§018 Kallelse och beslutsförhet 

 Kallelsen utsänd, styrelsen är beslutförd.  

§019 Föregående protokoll 

 Godkändes 

§020 Protokolljusterare 

 Paul Bradley utsågs till protokolljusterare. 

§021 Föredragningslistan 

 Godkändes 

§022 Informationsärenden 

- FSLs föreningskurs sammanfattning: Karsten och Håkan berättade om vad som diskuterades på 

föreningskursen. Mycket fokus på strejk, val av ordförande och barnträdgårdslärares avtal. Föreningar tappar 

medlemmar (på fastlandet), proaktivitet är viktigt. Diskussion om att bevaka protokoll från bildningsnämnder i 

kommunerna, huvudförtroendemännen har huvudansvar medan övriga medlemmar i styrelsen kan bevaka och 

lägga förslag till ärenden som uppkommer.  

- FSLs styrelseinfo (Sune Alén):  möte 10.02, mycket diskussion kring verksamhetsberättelse, kommande 

ordförandeval, kommande avtalsförhandlingar på fastlandet (parterna står långt ifrån varandra). 

Förtroendemannakurs inom kort.  

§023 Vårmöte 19 mars kl. 17.30 

 - Verksamhetsberättelse bör skrivas av föreningens sekreterare Susanne 

 - Bokslut bör sammanställas för presentation och revisorerna kontaktas av föreningens kassör Cecilia. 

Ordförande redogjorde i korthet för utfallet för 2019. 

 - Annons i tidn. Läraren, på webbsidan, på Facebook samt affisch till skolombuden (ordf.) 

§024 Valdebatt av FSLs kandidater 

 De fyra kandidaterna som ställer upp i valet till ny ordförande för FSL (väljs på fullmäktigemöte i Vasa den 22-

23.4). De kommer till Åland den 19.3 för att presentera sig. Som moderator har den tidigare ordföranden för ÅLF, 

Johnny Eklöv vidtalats. Platsen är förslagsvis Självstyrelsegårdens auditorium ca 18–19. Efter det bjuds 
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vårmötesdeltagarna på en matbit på Indigo. Anmälning för mat på webben eller direkt till Paul. 

Beslut: enligt förslag. Möjlighet för deltagande medlemmar att lämna sin röst anonymt på en röstsedel.  

§025 Föreningens önskemål inför kommande avtal 

Diskussion om skolornas förslag – se bilaga (konf.) Styrelsen diskuterade inkomna förslag och konstaterade att 

det finns en stor samstämmighet bland medlemmarna om vad som bör prioriteras i kommande förhandlingar.  

Belsut: Styrelsens förslag är konfidentiellt. 

§026 Barnträdgårdslärarnas ordförande Annett Jansson kommer och berättar om föreningen. Barnträdgårdslärarna blir 

medlemmar i FSL från och med 01.03.2020 med observatörsstatus till nästa fullmäktige väljs om drygt två år. 

Inbjöds delta i valdebatten i samband med vårmötet samt föreläsningen med Christoph Treier. 

§027 Omval av andra suppleant till landskapets tjänstetvistnämnd. Eftersom personen måste vara anställd av 

landskapet ersätts Håkan av förslagsvis Kenneth Smulter. 

 Beslut: Styrelsen omfattar förslaget.  

§028 Resor/utflykter/exkursioner 

 Båtmässa anmälda: per dags dato 4 personer. 

 Skidresa Kungsberget anmälda: 1 person, sista anmälningsdag 28 februari.  

§029 Föreläsningen med Christoph Treier om sömnens viktighet blir den 2.4 kl. 18 i Ålands Lyceums auditorium. I 

pausen förfriskning. Anmälan på webben eller till ordförande direkt.  

§030 Grundskolans nya läroplan är på remiss. Vi bör ge ett remissvar. Var god och läs igenom den allmänna delen och 

förbered förslag till svar som sedan diskuteras på ett möte. Du hittar den allmänna delen direkt på denna adress: 

https://www.utbildning.ax/remisser/remiss-allmanna-delen  

Beslut:: Ordförande öppnar ett Googledokument där styrelsen kan kommentera till nästa möte.  

§031 Medlemsärenden 

 Två nya medlemmar godkändes.   

§032 Tillkännagivanden 

 Svarsbesöket till de Åboländska skolombuden blir genomförd under vt 2021, efter genomförda studentskrivningar 

(mitten av april).  

§033 Övriga ärenden 

 Stadgeändringar: förslag att inte ha personliga suppleanter alternativt endast två suppleanter. Ska se över 

stadgar, stadgeändringar och hur FSLs modellstadgar ser ut.  

OBS! Om ordinarie medlem har förhinder och inte heller suppleant kan delta måste detta meddelas ordföranden 

så att det går att förutse om mötet blir beslutfört eller inte.  

Marknadsföring: inköp av reklammaterial till skolombuden ( ca 35 st), mera pennor, roll-up för marknadsföring, 

slogan för denna får medlemmar fundera på och komma med förslag på.  

Kassörens ärende:  Bokförare Leif Eriksson behöver få tillgång till förenings bankkonton. 

Beslut: godkändes.   

 Diskussion i styrelsen om studios: Deras behörighet måste tas upp i kommande förhandlingar. 
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§034 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 20.45. 

 

Justerat den     /      2020 

 

       

Paul Bradley 

 


