
 

Protokollunderlag     7/2022    Paragraferna 088-102 

Tid: 26.9 kl. 16:30 

Plats: Akava kansliet 

Inbjudna: Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson, Sara Kemetter (anmäld frånvaro),   

  Camilla Hellström, Patricia Andila, Lina Nyberg-Heiniö, Jessika Björkqvist 

§088 Mötets öppnande 

  Beslut: Mötet öppnades 16.35 och  
  Patricia Andila valdes till dagens protokollsekreterare. 

§089 Kallelse och beslutsförhet 
  Beslut: Mötet var beslutsfört 

§090 Föredragningslistan 
  Beslut: Godkändes 

§091 Val av protokolljusterare  
       Styrelsen justerar protokollet per mail efter mötet.  
       Beslut: Camilla Hellström valdes till protokolljusterare. 
 

§092       Rapportering: 
  FSL - styrelserapport (ordförande KS) 
  Akava Åland förhandlingar (ordförande KS) 
  OAJ nyheter (bordläggs då Sara är frånvarande) 

§093 Medlemsutflykt  
  Bomarsunds nya besökscentrum lördagen den 24.9 
  Rapport och utvärdering (Christer) 
   
  Lyckad utflykt med rundvandring, guidning av Geir Henrikson, fint väder och god 

fika. Elva deltagare. Framtida utflyktsmål diskuterades.  
  I början av nästa år skickar vi ut en efterfrågan på förslag till utflyktsmål från 

medlemmarna. 

§094 Musikal 
  I december 2021 bestämdes att sponsorera besöket av den åländska musikalen 

”Ålandskungen” med halva biljettpris (16 euro). Efter pandemiuppskjutning erbjöds 
besöket förra veckan.  

   
  Antalet deltagare var över förväntan. Positiv respons från medlemmar som såg 

musikalen. Nästa gång önskar vi att medlemskortet visas vid uthämtande av biljett. 
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§095 Medlemskväll  
  Relationens betydelse i lärandet hos elever med Kathi Salokoski som föreläsare 

hålls tisdagen den 25.10 kl.18-19 i kansliets utrymmen. Det bjuds på fika. 
  Beslut: Datum och information till kännedom. 

§096 Skolombudsresa till Kimito  
  Pandemin lade käppar i försöken att genomföra ett svarsbesök under 2021 och 

även 2022. Nu är det dags att se fram emot besöket på Kimito den 22-23.4.2023.  
  Närmare info kommer under våren. 
  Beslut: Datum och information till kännedom. 

§097 Höstmöte 
 hålls den 25.11 kl.18 i auditoriet på Hotell- och restaurangskolan. Efter mötet  

  bjuds deltagarna på middag.  

 - Diskussion om valförfarandet 
 Paragrafen ”Val av valberedning” finns inte längre i FSL’s mallstadgar och    

  inte heller i ÅLF’s nya stadgar. Under höstmötet kan medlemmar eller sittande  
  styrelsemedlemmar ge förslag.  

 På höstmötet är tre styrelsemedlemmar i tur att avgå och två suppleanter. 

 - Budgetförslag 2023 
 Beslut: Godkändes och tas med på höstmötet. 
 - Verksamhetsplan 2023 
 Beslut: bordlades 

 - Årets lärare 
 Beslut: I år söker vi en lärare som bidrar till en positiv stämning i skolan. Vem  

  anser ni att är glädjespridaren i ert kollegium? Vem vill ni nominera? Motivera   
  utifrån temat. Sista inlämning av förslag är torsdag 27 oktober. 

 Lärare på skolorna får ge förslag. Information i följande medlemsbrev denna vecka. 

§098 Fullmäktigemöte hålls den 10-11.11 i Helsingfors 
  ”Förfullis” hålls innan digitalt. Datumet är ännu inte fastslaget. 
  Beslut: I medlemsbrevet: Finns det förslag på motioner eller initiativ från 

medlemmarna? 

§099 Lärardagens ”Fjäder i hatten” 
  Val av årets FSL’s ”Fjäder i hatten” som förtjänstfullt har ställt upp inom föreningen. 
  Beslut: XX valdes med motiveringen: För förtjänstfullt arbete i styrelsen och som 

mångårigt skolombud. XX har arrangerat många medlemsresor och bidragit till att 
höja trivseln bland medlemmarna. 

§100 Medlemsärenden 
  Sex nya medlemmar välkomnas: 
       
§101 Övriga ärenden 



  - Mingel på kansliet onsdag 5 oktober kl. 18.30 - 19.30. 
    Kom och häng med oss. Drop in under kvällen. Vi bjuder på tilltugg.  
   
  - Diskussion om studiolärarens USK. Vilken är motiveringen till att USK:en är 22.  
  - Diskussion även kring att studiolärare med speciallärarbehörighet får           
    klasslärarlön.  
  

§102  Mötets avslutas   18:30 
             
  Nästa mötet hålls måndag den 31.10. Kl.16:30 
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