Protokoll 1/2022 Paragraferna 001-019
Tid: 24.1.2022 kl. 18:00
Plats: På distans via programmet ZOOM
Inbjudna: Karsten Steiner (ordf.), Camilla Hellström, Sara Kemetter,
Christer Andersson, Jean Karlsson, Kenneth Smulter,
Jessika Björkqvist.
§001 Mötets öppnande
Beslut: Mötet öppnades kl. 18.00 via ZOOM.
§002 Kallelse och beslutsförhet
Beslut: Mötet konstaterades beslutfört.
§003 Föredragningslistan
Beslut: Föredragningslistan godkändes.
§004 Val av protokolljusterare
Förslag: Styrelsen justerar protokollet per mail efter mötet.

Beslut: Förslaget godkändes.

§005 Styrelsens konstituerande samt lottning av medlemmar
för ett och två år
Val av viceordförande, sekreterare, kassör, rese- och
utflyktsansvarig, mötes- och festansvarig, webbansvarig. Kort
presentation.
Beslut: Styrelsens konstituering samt beslut om uppdrag.
Styrelseuppdrag för år 2022:
Viceordförande: Camilla Hellström
Sekreterare: Sara Kemetter
Kassör: Kerstin Haldin (utanför styrelsen)
Rese- och utflyktsansvarig: Christer Andersson
Mötes- och festansvarig: Jessika Björkqvist och Lina
Nyberg-Heiniö
Webbansvarig: Karsten Steiner
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Valda suppleanter: Patricia Andila, Anette Aalto-Hardy, Helena
Enroos, Kenneth Smulter

Beslut: Karsten Steiner (ordf.) (2022-2023), Christer Andersson
(2022-2023), Sara Kemetter (2022-2023), Camilla Hellström (2022),
Jean Karlsson (2022-2023), Lina Nyberg-Heiniö (2022), Jessika
Björkqvist (2022) samt ersättare Kenneth Smulter (2022), Helena
Enroos (2022), Patricia Andila (2022-2023) och Annette Aalto-Hardy
(2022-2023).
§007 Godkännande av föregående mötets protokoll

Beslut: Protokoll 11/2021 godkändes.
§008 Rapporter:
FSL - styrelserapport (ordförande KS redogör)
Akava Åland (ordförande KS redogör)
Huvudförtroendemän redogör för initiativen sedan
senaste styrelsemöte
Beslut: Styrelsen tog informationen till kännedom
§009 OAJ:s fullmäktigeval
ÅLF har tillsammans med Ålands Gymnasielärare ingått
ett valförbund med namnet ”Valförbundet för alla lärare på
Åland”. Kandidaterna är Sara Kemetter (ÅLF) och Kimmo
Mattsson (ÅG). Valet hålls elektronisk förhandsröstning
28.2-14.3.2022 samt egentliga valdagar 4-5.4.2022.
Beslut: Styrelsen tog ärendet till kännedom och planerar
en valkampanj samt skapar ett material som kan skickas
ut både som broschyrer och på sociala medier. Vi måste
arbeta för att detta ska bli ett bra val. Vi ska få en plats
för mer inflytande. Ordförande och sekreterare
bereder valkampanj budgeten. Diskussion förs även med
kassören.
§010 Pandemilägesrapport och erfarenheter från när- och
distansarbete
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Oro att få Corona är stort. Många föräldrar skickar sjuka barn till
skolan fast de själva har Corona. Hybridundervisningen är tuff och
dagen är full. Svårt att undervisa åk ett och två på
distans. Högstadiet och gymnasiet tycker det är skönt att komma
tillbaka till undervisningen. De har fått jobba ifred. Oron finns för de
elever som riskerar att falla i mellan stolarna.
§011Vårmöte
Vårmötet bör hållas inom perioden januari-mars. Styrelsen bör
diskutera ett möjligt intressant program i samband med mötet
samt lämplig tidpunkt.
Förslag: Mötet hålls torsdag 24.03 kl. 18:00 (v. 12) på Park /
ZOOM
Beslut: Förslaget godkändes.
§012Föreningskurs
Föreningskursen hålls digitalt den 9.2.2023
Förslag: Ordförande, vice ordförande och
sekreterare deltar. Anmälan görs på FSL:s intranät.
Beslut: Förslaget godkändes.
§013 Förhandlingskrav till Akava Åland
Inför kommande förhandlingsrunda behöver vi ha en lista på
förhandlingskrav
Beslut: Diskussion tas med lärarna ute på fältet och beslut tas på
nästa möte
§014 Inlämnande av verksamhetsberättelse till FSL:s kansli
(sekreteraren)
Verksamhetsberättelse ska mailas till FSL:s kansli.
Beslut: Ordförande och sekreteraren förbereder
verksamhetsberättelsen. Förslagen godkändes
§015 Medlemsbrev 1-22
Förslag: styrelsens konstituerande, vårmötesdatum och
plats; begära in förslag på utflyktsmål; Push för att besöka
musikalen ”Ålands Kungen” på vilken föreningen betalar en
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del av biljetten.
Beslut: Förslaget godkändes.
§016 Medlemsärenden
Nya medlemmar:
Johanna Johannsson Källbo 21.1
2 nya
Tomas
Gaumedlemmar
Övernäs 24.1
Beslut: Styrelsen upptog ovanstående personer i
föreningen.
Vi skickar ett välkomstpaket till våra nya medlemmar.
§017Möten under vårterminen, tid och plats
Förslag: Styrelsemötena hålls måndagar kl.18 på ZOOM
eller om omständigheterna tillåts på Lärarföreningens
kansli. Datum: 28.2; 21.3 (24.3 vårmöte), OAJ valjippo
4-5.4; 25.4, 30.5.
Beslut: Förslaget godkändes
§018 Övriga ärenden
• Remiss Barnomsorgen 28.3 ska remissvar lämnas in. Läroplan
för barnomsorgen.
Beslut: Ordförande skickar förslaget till styrelsen, Annette bjuds
in till nästa styrelsemöte.
• Anhållan om projektmedel 1.1-15.2.2022. Vad ska vi söka medel
för?
Beslut: Ett projekt som skapar delaktighet där alla ska känna
sig sedda. Vi vill lyfta lärarkåren efter en tuff Corona-period. En
kombination av föreläsning, diskussioner, friskvård, rörelse,
massage och mat på tex. Mariebad eller Ålands
Idrott. Förslagsvis den 28.4 eller den 29.4. Sekreteraren lämnar
in anhållna.
• Dialog uppskjutet till den 28-29.2.22
• Lönespecifikation i landskapet. Idag används systemet UNIT 4.
Systemet har många brister. Det är omodernt, krångligt, svårt
att använda m.m. Många löntagare går därför aldrig in och kollar
sin lön. Nu önskar de anställda att LR skulle införa ett nytt,
modernare och enklare lönesystem.
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Beslut: Problemet hänvisas till Kimmo Mattsson huvudförtroendeman
för Akava och Akavas ordförande.
§019 Nästa möte hålls den 28.2.2022 kl.18 på ZOOM/kansliet
Beslut: Nästa möte hålls den 28.2 kl. 18.00 på Zoom
§020 Mötets avslutas kl. 20.00
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