
Protokoll  7/2019      Paragraferna 088-098 

Tid: 7.10.19 kl:18.00 

Plats: Kansliet 

Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson (anslöt § 92), Susanne Guildford, Camilla 
Hellström, Cecilia Högback, Paul Bradley samt Sune Alén (FSL repr.) 

 §088   Mötets öppnande 

§089  Kallelse och beslutsförhet 

  Kallelsen godkändes och mötet är beslutsfört  

§090  Föredragningslistan 

  Föredragningslistan godkändes 

§091  Protokoll     

  Föregående protokoll godkändes 

§092  Informationsärenden: 

  - Åbolands skolombud besökte ÅLF  

  Merja Karlsson guidade. Paul, Cecilia, Christer och Karsten tog hand om de elva    

   gästerna under eftermiddagen och kvällen. KS informerade om samplanerings-   

   projekt 

  - Murenius jubileumsfest/internationella lärardagen 

  Pressträff tisdag kl.12 i Saltviks kyrka.  

  Kören har haft två övningar med 12 personer samt träffades ännu på torsdag    

   kl.17:30 

  Tidningen läraren/kyrkpressen har rapporterat och även Ålands radio hade i morgon-

   magasinet en intervju med ordf. Båda lokala tidningar rapporterade med dubbelsidiga  

   uppslag 

 - FSL styrelsemöte, Sune Alén 

 Informerade att aktuellt ärende är likvärdiga löner samt diskussion om 10-årig grund-  

skola. Vidare kommer man att äska för bidrag till ÅLF för utgifter i samband med val    

till Ålands Lagting. 

  - Akava har höstmöte den 12.11 kl.19  

   Camilla Hellström representerar ÅLF då ordförande har förhinder. 

  - Lön under anpassningsperioden ordf. har i egenskap av HFM forskat och kommit  

   fram till att den lönegruppen som betalas ut i dagens läge ("annan än ovan   

   nämnd” = inget examen alls) inte är den som borde betalas utan det borde be   

   talas ut enligt: ”Lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieunder   

   visning”. Efter upprepande kontakt funderar nu skoldirektörerna ovan förslag.  

   Ordförande lägger i egenskap av HFM ut information på hemsidan gällande detta.   

§093  Paneldebatt i biblioteket 

  Bestämdes på gruppträff 24.9. att vi organiserar en paneldebatt med alla partier   

   i Mariehamns bibliotek - som nu är bokat till kl.18.   
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   Partier underrättades av Camilla och Susanne fixar moderator. Sune, Christer    

   och ordf. var på plats. Det organiseras kaffe med dopp. 

   Statusuppdatering: 

   Följande partier/representanter är klara: Lib – Kimmo Mattsson, C – Gyrid Högman,  

   MSÅ – Petri Carlsson, S – Sara Kemetter, Obs – Mikael Selander. 

   HI och ÅF ber att få återkomma med representanter, ÅLD har inte svarat. 

   Moderator: Michael Hancock har tackat ja med reservation att han evt är på annan ort.  

   Återkommer om det blir ändringar. Paul Bradley ombesörjer kaffe med tilltugg. 

§094  Ny logotyp 

Företaget Vibb har enligt mailbeslut fått i uppdrag att utforma nya logotyp. Offerten 

antogs för 560€/exkl. moms. För att logotypen kan användas redan på höstmötet i 

november tas ett förslag fram som styrelsen tar ställning till under mötets gång. 

Beslut:  

Styrelsen accepterade förslaget på ny logotyp. Beslutades att ordförande beställer 

pennor med ”dutt”, vita med nya logon till höstmötet för utdelning till medlemmarna. 

   

§095  Höstmöte 22.11.kl:18, Hotell-och restaurangskola 

  Behövs: Verksamhetsberättelse (Håkan) 

        Budgetförslag 2020  

        Valberedning; Tove Waller, Malin Sundström och Ulla-Karin Newton 

        Revision; Peter Strandvik (suppleant: Niklas Wasén) och Niklas Möller  

    (suppleant: Robin Lundin) 

        Årets lärare 

Beslut: Cecilia påminner Tove Waller om valberedningen.  

Till Cecilia ska styrelsemedlemmar lämna in personuppgifter, kontonummer i IBAN-

format samt skatteprocent för bisyssla senast 16.10.2019. Cecilia tar fram budget för 

2020 samt nödvändiga ekonomiska uppgifter. 

Menyförslag från Ålands Hotell- och restaurangskola godkändes. Beslutades att 

skolombuden informerar medlemmarna men att anmälan måste göras på webben då 

det är begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Christer A sammanställer an-

mälningarna och kommunicerar med hotell- och restaurangskolan. 

Årets lärare: medlemmarna ombedes nominera kollegor under temat ”en god kolle-

ga” senast 07.11.2019 till föreningens epost. Karsten tar fram plansch kring detta och 

de nya kriterierna/temat. Nomineringarna ska vara motiverade. 

§096  Medlemsärenden 



  Nya medlemmar: Tre nya medlemmar har registrerats 

 §097  Övriga ärenden 

   - Läxfri skola verkar diskuteras i M:hamns skolor. Vad ligger bakom? Hur skall vi  

reagera?  

Beslut: Ordförande Karsten lyfter frågan i samband med träff med skoldirektörer 

kommande vecka.  

- Ålands landskapsregering beslöt att anteckna inkommen remissvar från ÅLF som 

har beaktats i det slutliga förslaget till ny grundskollag och sammanställts i ett särskilt 

dokument.  

Beslut: Karsten begär att få ut dokumentet som åsyftas. 

Vidare inbjuds Katarina Halme-Wiklund till nästa styrelsemöte för att berätta om hur 

arbetet fortskrider samt hur timfördelningen är tänkt att fungera i praktiken. Stora 

förändringar mellan praktiska och teoretiska ämnen kan leda till att ÅLFs medlemmar 

inte kommer upp i den USK de har rätt till. 

 §098  Mötet avslutas  kl. 20.00 

   Nästa möte: 11.11.2019 kl 18.00 

   ______________________________        ______________________________ 

   Sekreterare, Susanne Guildford  Ordf. Karsten Steiner 
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