Höst- och vårmöte 2020
Tid: Torsdagen 26.11.2020 kl 18.00 Plats: via Zoom
N rvarande: 9 medlemmar i LF via Zoom, Karsten Steiner, Camilla Hellström, Cecilia
Högback, Christer Andersson, Håkan von Krusenstierna, Paul Bradley, Susanne Guildford och
Sune Alén på plats på Ålands Lyceum varifrån sändningen genomfördes.

M tets ppnande
Ordf rande Karsten Steiner h lsade alla v lkomna och ppnade m tet kl 18.00.

§1 M tets sammankallande och beslutf rhet
M tet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutf rt. Kallelse har publicerats i
tidningen Läraren den 5.11.2020, meddelats medlemmarna via skolombuden samt på
föreningens Facebook och hemsida.

§2 Val av ordf rande och viceordf rande f r m tet, val av sekreterare
f r m tet samt två protokolljusterare och rösträknare för mötet
Karsten Steiner valdes till ordförande för m tet och Sune Alén till vice- ordförande. Susanne
Guildford valdes till sekreterare f r m tet. Christer Andersson och Paul Andersson valdes till
protokolljusterare och r sträknare.

§3 Fastst llande av f redragningslistan
Föredragningslistan justerades och godk ndes.

§ 4 A-E avser vårmötet, F-H, samt resterande paragrafer avser
höstmötet
A)Verksamhetsber ttelsen f r verksamhets ret 2019
Verksamhetsber ttelsen presenterades av ordf rande och godk ndes. Kassören Cecilia
Högback presenterade resultaträkningen vilken godkändes.

B) Bokslutet f r verksamhets ret 2019
Föreningens bokslut för 2019 godkändes.

C) Verksamhetsgranskarnas ber ttelse
Ordförande Karsten Steiner l ste upp verksamhetsberättelsen f r 2019.

D) Beslut om ansvarsfrihet
Mötet beviljade under viceordförande Sune Alén ledning styrelsen full ansvarsfrihet. Inföll
under vårmötets del av förhandlingarna.

E) Skriftliga förslag från ÅLFs medlemmar
Inga förslag har inkommit.

Höstmötets agenda:
F) Verksamhetsplan för kommande kalenderår
Verksamhetsplanen f r 2021 presenterades och godk ndes av m tets deltagare

G) Förslag till föreningens medlemsavgift
Medlemsavgiften p 0€ godk ndes av m tets deltagare.

H) Budgetförslag för kommande kalenderår
Budgeten och arvoden presenterades av kassör Cecilia Högback. Förändringar webmaster höjs
från €500 till €1000. Mötesarvodet justeras i relation till vad landskapet rekommenderar.
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ö

ö
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ä

ä
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ä

ö
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å

ä
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Sekreteraren erhåller € 75/möte och övriga medlemmar €55/möte. I övrigt är budgeten enligt
2020 och styrelsen hoppas att vi kan göra mer för våra medlemmar kommande kalenderår.
Budgeten godkändes.

§5 Skriftliga f rslag fr n

LFs medlemmar

Inga förslag har inkommit.

§6 Val av ordf rande f r styrelsen 2021 samt fyra-åtta andra ordinarie
medlemmar jämte personliga suppleanter i föreningens styrelse för
kommande kalenderår
Karsten Steiner omvaldes till styrelsens ordf rande 2021.
F ljande styrelsemedlemmar med personliga suppleanter valdes enligt valberedningens
f rslag:
Ordinarie medlemmar:

Personliga suppleanter:

Christer Andersson (GHS)
Lina Nyberg-Heiniö (Ålands Foklhögskola)
Susanne Guildford (Övernäs)
Camilla Hellstr m (Ytternäs)
Jessika Björkqvist (Åands Lyceum)
Håkan von Krusenstierna (Vikingaåsen)

Anette Aalto-Hardy (NÅHD)
Kenneth Smulter (Ålands Lyceum)
Patricia Andila (Övernäs)
Sara Kemetter (Ytternäs)
Helena Enroos (Ålands Lyceum)
Jean Karlsson (Övernäs)

Cecilia Högback och Paul Bradley tackades för sina insatser i styrelsen.

§7 Val av tv verksamhetsgranskare med suppleant f r kommande
verksamhets r
Valberedningens f rslag omfattades av m tet. Valdes Peter Strandvik och Niklas Möller.

§8 Val av medlemmar till valberedningen f r kommande
verksamhets r
Ulla-Karin Newton, Tove Waller och Malin Sundstr m tervaldes som medlemmar i
valberedningen.

§9 Övriga förslag – stadgeändringar enligt FSL och egna förslag om
styrelsens sammansättning.

Stadgeändringar i enlighet med FSLs stadgemall, till stor del är förändringarna rent språkliga.
Enligt bilaga.
Efter diskussion fram och tillbaka beslutades bifall med tillräcklig majoritet för styrelsens
förslag.

§10

vriga renden

Lärarstipendiet Årets Lärare 2020 tilldelas Susanne Nygårdh (Näfsby skola)
Sune Alén utsågs till hedersmedlem nr 5 i Ålands Lärarförening

M tets avslutande
M tet avslutades kl.19.20
_________________________________
Ordf rande Karsten Steiner
_________________________________

__________________________________

Christer Andersson

Paul Bradley

'
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ö

ö
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