Protokoll

6/2020

Paragraferna 071-081

Tid: 12.10.2020 kl 19.00
Plats: Akava-Ålands kansli
Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson, Susanne Guildford, Camilla Hellström (via ZOOM), Cecilia
Högback, Paul Bradley, Sune Alén §075 (via telefon)

§071 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl.19.10.
§072 Kallelse och beslutförhet

Kallelsen godkändes, styrelsen är beslutförd.
§073 Val av protokolljusterare
Paul Bradley
§074 Föredragningslistan
Några tillägg till den utskickade föredragningslistan.
Några styrelsemedlemmar har inte fått kallelsen, ordförande undersöker.
§075 Informationsärenden
- Info från FSL (Sune Alén)
Deltagit i distansmöte med FSL. Diskussion kring fullmäktigeärenden inkl. verksamhetsplanen som ska kortas

ner. Ekonomin är god, ökat antal medlemmar. Diskussion inom FSL om mellanmålet, instruktionerna är att lärarna
inte är bespisningspersonal och ska inte handha mellanmål. På fastlandet diskuteras utökade läroplikten med ett
tionde skolår. Nästa möte 23 oktober då bland annat diskussion om kravet på att lärare ska streama sina lektioner
för elever som är i karantän mm.
OAJ fått information om Ålandsdelen och de förhandlingar som förekommit, resultatet meddelas när det är

undertecknat.
- Rapport från förtroendemannakurs (ordf.)
Nya ordförande Inger Damlin deltog.
Man diskuterade bl a det ökade våldet inom skolan, permitteringar, s.k. sparledighet, ålderstillägget för
pensionärer som återgår i tjänst, hur påverkas lärarna av nya grundskolelagen vad avses rättigheter för att frånta
saker som är olagliga, elever som vägrar lämna klassrummet mm. Bör ÅLF bjuda in polis/jurist för att förtydliga
vad som kommer att gälla här?
-Rapport från pågående förhandlingar
Resultatet från förhandlingarna är klara men offentliggörs när de är underskrivna.
§076 Höst- och vårmöte
Trots att både Mariehamns stadshus och Arkipelag var förhandsbokade beslöt styrelsen enhälligt att pga
rekommendationerna från THL att inte äventyra på något sätt att samla över 100 lärare på fysiskt möte och
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anslutande restaurangbesök.
Föreningen med sina offentligt anställda måste föregå med gott exempel. Diskussion om hur vi ska genomföra
dem.
Förslag: mötet (möten) hålls på distans som planerat den 6.11 kl. 18.00 med inbjudan på ZOOM. Styrelsen finns

på plats på kansliet under kvällen och sänder därifrån.
Diskussion: Förslag att hålla det torsdag 26.11.2020 kl. 18:00 på kansliet som sänds via Zoom. Det ger styrelsen
tid att förbereda nödvändiga dokument, frågor, eventuellt röstning mm. Medlemmarna ombedes skicka in frågor
och förslag innan mötet. OBS! UPPMANA MEDLEMMARNA ATT NOMINERA ÅRETS LÄRARE. Årets lärare
2020 ska gärna vara en som motiverat och inspirerat lärare, övrig personal eller elever. VI emotser minst en

nominerad från varje skola!
Istället för gemensam middag får varje arbetsplats gå på AW där två rätter inkl. en enhet alkohol ingår.
Arbetsplats måste dock skicka en lista till kassören på de som deltar så att personer som inte är medlemmar inte
kan ta del av det. Detta erbjudande gäller till och med 31.03.2021. Information om detta går ut i samband med
kallelse till vår- och höstmötet.
Beslut: Enligt diskussion
§077 Nytt föreningsmaterial för reklamsyfte bör beställas.
Diskussion: Roll-ups, post-it block med vår egen logo till medlemmarna.
Beslut: Godkändes

§078 Styrelsens arvode
Ordf. har rätt ut att Akava Ålands styrelsearvode är anpassat och grundar sig på landskapets kommittéarvode
som bestämdes redan 2013. (se bilaga). Arbetet som läggs ner i samband med möten är väl förberedda och leder
inte sällan till merarbete. Möten hålls i dagens läge för det mest i minst två timmar.
Förslag: Styrelsens arvode anpassas till landskapets kommittéarvode (se bilaga).

Beslut: Förslaget godkändes och inkluderas i budget.
§079 Medlemsärenden
Fem ansökningar om medlemskap.
Medlemsansökningarna godkändes av ÅLF
§080 Övriga ärenden

- ordförande vill diskutera om vi faktiskt kan tvingas att streama våra lektioner.
OAJ har utrett att man som lärare kan tvingas streama sina lektioner. Ordförande ifrågasätter om det är okej att
lärare ska sändas live i deras undervisning då detta material i så fall kan komma att finnas tillgänglig på flera olika
kanaler. Man behöver tydliggöra vad streaming är, när det ska göras och vilka som ska streamas. Lektioner inom
grundskolan är svåra att streama. FSL har redan sagt nej till att vi har klassrumsundervisning och
distansundervisning samtidigt. FSL kommer på nästa möte lyfta frågan.
- kassören har ordet

Budget bör göras upp där ÅLF tar upp de ökade kostnaderna för styrelsearvode samt övriga ersättningar. I övrigt
utgår vi från budget för 2020 eftersom läget är som det är. I budgeten ingår stipendium samt unik gåva där det
framgår att läraren är årets lärare 2020. Budgetförslag bollas mellan ordförande och kassör för att senare
presenteras för styrelsen.
- Akava Åland har bett i en skrivelse att höja bidraget för medlemsservicen som sköts av Kerstin Haldin från 1500
till 2000 euro. Detta för att motsvara bättre den arbetstiden som de facto åtgår till servicen.
Förslag: Godkänns
Beslut: Godkändes
- uppföljning av elever som uppfyller läroplikten i hemmet
Frågan uppstod då vårdnadshavare önskat ett vitsord per ämne för hemundervisad elev. Frågan är då vem som
ska bekosta detta merarbete både ekonomiskt och i tid. Klart från LR är att det är vårdnadshavaren som ska
säkerställa att eleven har nödvändiga kunskaper i respektive ämne enligt läroplan och arbetsplan för att kunna
prövas av berörd ämneslärare.
§081 Mötet avslutas

Mötet avslutades kl. 20.55.
Nästa möte 23.11.2020 kl. 19.00
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