
Protokoll  2/2019     Paragraferna 019-033 

Tid: 25.2.2019 kl 18.00 

Plats: Akava-Ålands kansli 

Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson, Susanne Guildford, Camilla Hellström, Håkan von  
    Krusenstierna, Cecilia Högback, Paul Bradley, Sune Ahlén kl.19 

 §019   Mötets öppnande 

§020  Kallelse och beslutförhet 

§021  Föredragningslistan 

§022  Protokoll 

§023  Nyheter 

   - FSLs styrelsemöte (Sune) 

   - FSL´s föreningskurs (Håkan) 

   - Skolombudskurs (Karsten) 

§024  Vårmöte hålls måndagen den 18.3 

Genomgång av vårmötes agenda. Vem gör vad? Årsberättelse, bokslut etc. 

Förslag:  

Beslut: Mötet bokar Karsten till Park klockan 18.00. Lättare förtäring efter mötet. Anmälan på 

webbsidan. Vårmöte utan program. 

§025  ÅLFs nya logo 

  Förslag: Vi ber en designer att skapa ett förslag.  

  Beslut: Peter Bergström, konstnär, tar sig an uppdraget. Peter får komma in med ett   

   kostnadsförslag som vi senare tar ställning till i styrelsen,    

 §026  Teaterresan 9.3 (Christer) Anna-Lena Beckman blir guide. Christer ordnar ett utskick till   

   berörda. 21 anmälda.  

 §027  Nya skollagen i remiss i mars. I samband med det hearing. Vem utses? 

   Beslut: När remissen släpps tar vi ett snabbt möte för att så fort som möjligt komma med ett  

   utlåtande.  

§028  Akavas vårmöte 9.4 

  Vem kan delta på våra vägar? Ordf. på kurs då, vem i valberedningen? 

  Förslag: Vice ordf. Camilla och/eller sekreterare (Håkan) deltar.  

  Staffan Holmström och Christer Andersson fortsätter i valberedningen 

Beslut: Camilla går på mötet. Christer fortsätter i valberedningen och Staffan ska tillfrågas. 

§029  Samarbete med Martaföreningen och Saltviks kyrka 

  Martorna i Saltvik  undrar om ÅLF vill vara med och organisera en minnesceremoni för   

   folkskolans fader på Åland ”Morenius” som tydligen är begravd i Saltviks kyrka. Ett    

   mångårig försök att anbringa ett minnesmärke i kyrkan kan komma ett steg närmare   

   med ÅLF´s deltagande. 

Förslag: En arbetsgrupp/representant möter berörda parter och diskutera närmare 

Beslut: Förslag är att vi försöker styra minnesceremonin till internationella Lärardagen.  Karsten 

och Christer blir med i arbetsgruppen.    

  

§030  Medlemsärenden 

Adress: Storagatan 14, 22100 Mariehamn

Ordförande: Karsten Steiner; karsten.steiner@ghs.ax +358 (0) 400686150


Medlemssekreterare: Kerstin Haldin; lararföreningen@aland.net +358 (0) 18 16348
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   Nya medlemmar: två 

 §031  Tillkännagivanden 

 §032  Övriga ärenden  

   Inga övriga ärenden 

 §033  Mötet avslutades kl.20:10 

 Mariehamn den 11.3.2019 

          ___________________________________.                 ___________________________________ 

 Håkan von Krusenstierna, sekr.     Karsten Steiner, ordf.


