Protokoll

1/2020

Paragraferna 001-016

Tid: 20.01.2020 kl 18.00
Plats: Akava-Ålands kansli
Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson (§002) och suppleant Jean Karlsson,
Susanne Guildford och suppleant Patricia Andila, Camilla Hellström, Håkan von Krusenstierna,
Cecilia Högback och suppleant Kenneth Smulter, Paul Bradley, Sune Alén
§001

Mötets öppnande
Ordförande Karsten Steiner hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat kl.
18.05.

§002

Kallelse och beslutförhet
Kallelse enligt e-post, styrelsen är enligt antal beslutförd

§003

Föredragningslistan
Godkändes med rättelse att paragraf kassörens/bokförarens uppgifter.

§004

Styrelsens konstituerande
Val av viceordförande, sekreterare, kassör 2 x rese- och utflyktsansvariga (pga.
större arbetsbörda), mötes- och festansvarig, webbansvarig
Beslut:
Viceordförande Camilla Hellström
Sekreterare Susanne Guildford
Kassör Cecilia Högback
Rese- och utflyktsansvarig Christer Andersson och Håkan von Krusenstierna
Mötes- och festansvarig Paul Bradley
Webbansvarig Karsten Steiner

§005

Presentation av styrelsen och suppleanterna
Kort presentation av styrelsens medlemmar och närvarande suppleanter.

§006

Kassörens/bokförarens uppgifter
Kassören åtar sig att betala de löpande fakturor som inkommer. Förslag att
ordförande har bankkort som används för t ex betalning av övernattningar, inköp
till möten och så vidare.
Bokföraren handhar bokslut, kontakt med skattemyndigheten, arvodesredovisning.
Beslut: Ordförande får kort och lyfträtt (max 1500 €). Punkten anses omedelbart
justerad.

§007

Vårmöte
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 19.03 (v. 12) försök att få Christoph Treier att hålla

Adress: Storagatan 14, 22100 Mariehamn
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sitt föredrag om sömnbehovet.
Belsut: SG kontaktar Christoph Treier, eventuellt annat datum i anslutning till
19.03. Om han inte kan komma är alternativet att Christer Andersson hör med
Samuel Fagerholm.
Ordföranden bokar upp Park med konferensrum för föreläsningen och traktering i
restaurangen efteråt så snart datum är fastställt.
§008

Föreningskurs Tammerfors 5-6.2
Förslag: Ordförande deltar – någon till – kassören?
Beslut: Ordförande och Håkan von Krusenstierna åker.

§009

Möten under vårterminen, tid och plats
Förslag: Styrelsemötena hålls måndagar kl.18 på Lärarföreningens kansli.
Datum: 20.01, 24.02, 16.03, 20.04 och 25.05
Beslut: Förslaget godkänns med reservation för mötet 16.03 beroende på om och
när Christoph Treier kan ställa upp.

§010

Dialogmässa 30-31.01
I verksamhetsplanen för 2020 skrivs att föreningen deltar i Dialogmässan.
Förslag: En arbetsgrupp skriver snabbt ihop en folder med information om
föreningen och vi trycker upp den och delar ut den och annat reklammaterial till
medlemmarna och intresserade på plats. På det sättet kommer vi i kontakt med
medlemmarna och de kan ta upp frågor eller komma med idéer. Kan vi få frivilliga
under en eller båda dagarna som kan vara på plats i ett rullande schema?
Beslut: Arbetsgrupp för framtagande av material är Karsten, Camilla och Christer.
Karsten tar fram underlag och mailar gruppen. Torsdag under Dialog kan flera av
styrelsens medlemmar ställa upp och marknadsföra föreningen. Ordföranden
kontaktar skolombuden och ser om någon kan bemanna på fredagen. Om inte blir
bordet obemannat men foldrar och banner är kvar även på fredagen.

§011

Akava-Ålands förhandlingschef Maria Hagman ber om inlämnandet av våra
yrkanden och önskemål inför de kommande förhandlingarna till Akava-Ålands
styrelse senast den 29.2.2020.
Diskussion med förslag:
Sune Alén redogjorde för läget på fastlandet. Tycker ÅLF ska ha lite is i magen och
avvakta hur resultatet blir där. Vad gör man om man inte får gehör för sina
önskemål? T ex konkurrenskraftstimmarna (24h), samplaneringstiden, ersättning
för att hjälpa hemmasittare, arvode för förhör/examination av vuxenelev i
grundskolan, timantalet för KF per vecka mm. Oavsett bör önskemålen vara så
realistiska som möjligt.
Skolombuden samlar in förslag från medlemmarna senast 07.02.2020 så att
förslagen kan läggas ut på ÅLFs hemsida för så att ÅLFs styrelse kan diskutera
dessa på nästa styrelsemöte. Även påminna medlemmarna på Dialog om förslag till
förhandlingar.

§012

Resor/utflykter/exkursioner
På höstmötet godkändes förslag att lägga ”mera medel på resor och exkursioner t
ex till mässor, idrottsevenemang och teater i närområdet”.
Förslag: Kungsberget – skidresa? Estland – blommässa med spa? Sportdagar på
Åland? Höst – svarsbesök till Åbolands skolombud.
Beslut:

10 platser till Allt för sjön för ÅLF via Viking Line buss 14.03.2020 är bokat.
Kommer det fler intresserade kan det bli fler platser. Priset är €60 per plats.
Familjedag på Germundö om vädret tillåter.
Sommarutflykt med Larssons vattensport.
Vandringsresa i höst.
Gruppbesök på teater på Alandica.
Utflykts- och resegruppen ser över kostnader, tidpunkt, anmälan mm.

§013

Medlemsärenden
Tre nya medlemmar noterades samt en som begärt utträde (pension).

§014

Tillkännagivanden
Akava-Åland har inlett förhandlingar med avtalsdelegationen angående
löneersättningen för lärare med svensk lärarexamen och genomgår
anpassningsperioden.

§015

Övriga ärenden
Hur få ut information till lärarstuderande om behörighet och om
föreningens aktiviteter?
Beslut: På websidan ska finnas en flik med information till lärarstuderande, både
generellt om lärarjobb på Åland men även om behörighetskraven, tydligt informera
de som utbildar sig i Sverige vad som gäller är att man måste ta kontakt med
Ålands Landskapsregering för att få besked om vad som gäller för behörighet.
Från Sune Alén:
Diskussion om likvärdiga löner, hur lösa detta? Är årsarbetstid rätt väg att gå?
Under avtalsperioden tillsätts en arbetsgrupp med Akava-Åland och KAD, hur skulle
ett avtal om årsarbetstid se ut i UKTA?
Finlandssvenska lärarförbund har val av förbundsordförande, på fullmäktiges
aprilmöte. Nuvarande förbundsordförande har beviljats avsked.
Drive från FSL om skolombuden och deras status. Erbjuda dem kurser, egen
intrasida mm för att höja status och synliggöra deras uppgifter.
Svarsbesök till Åbolands skolombud
Beslut: Ålands skolombud besöker Åboland i höst. Ordföranden tar tag i det.
Val av andra suppleant till landskapets tjänstetvistnämnd.
Beslut: Håkan von Krusenstierna

§016

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20.20
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