
 

HÖSTMÖTE 22.11.2019 

Tid: kl.18.00 
Plats: Hotell - och restaurangskolan 
Närvarande: 72 ÅLF:s medlemmar  

§1 Mötets öppnande 

§2 Mötets sammankallande och beslutförhet 

Mötet utannonserades i Tidningen Läraren den 10 oktober 2019. Kallelsen utgick även via 
det medlemsbrev som sändes till skolombuden via e-post. Mötet konstaterades vara 
stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare, 2 
protokolljusterare och 2 rösträknare 

Sittande valdes till mötesordförande och Susanne Guildford till mötessekreterare. Till 
protokolljusterare och rösträknare valdes Siv Lindholm och Karin Nordberg 

§4 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

§5 a. verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen för 2020 godkändes av mötets deltagare efter att punkt 14 ströks på 
initiativ av Tove Waller.  

     b. medlemsavgift 

Medlemsavgiften på 0€ godkändes av mötets deltagare. 

     c. budget inklusive arvoden 

Budgeten och arvoden presenterades av kassör Cecilia Högback. Budgeten godkändes av 
mötets deltagare efter att Tove Waller föreslog att öka webbmaster arvode till 500e.  

§6 Skriftliga förslag från ÅLFs medlemmar 
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Det inkomna skriftliga förslaget (se bilaga) presenterades av föreslagsskrivaren Johnny 
Eklöv. Medlemmarna diskuterade förslag om vilka alternativ som kan göras inkommande 
år för medlemmarna trivsel. Bl.a. om var höstmötet skall hållas och aktiviteter i samband 
med årsmötena. Det röstades om det inkomna förslaget. För Johnnys förslag röstade 20 
medlemmar, ändringsförslaget som ersatt skrivelsens angivna restaurang med ”icke 
namngiven restaurang” fick 43 röster och två röstade att förslaget skulle förkastas. 

§7 Val av ordförande för styrelsen 2020 

Karsten Steiner omvaldes till styrelsens ordförande 2020. 

§8 Val av styrelsemedlemmar för 2020 

Följande styrelsemedlemmar med personliga suppleanter valdes enligt valberedningens 

förslag: 

Anna-Lena Beckman, Stina Michelsson och Tom Rydell avtackades för mångårig 

styrelseuppdrag. 

§9 Val av två verksamhetsgranskare med suppleanter för 
inkommande verksamhetsår 

Valberedningens förslag om omval omfattades utav mötet. 

Peter Strandvik  Robin Lundin  

Niklas Wasén   

§10 Val av medlemmar till valberedningen för inkommande 
verksamhetsår 

Ulla-Karin Newton, Tove Waller och Malin Sundström återvaldes som medlemmar i 
valberedningen.     
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Ordinarie medlemmar:

Christer Andersson (GHS)
Paul Bradley (Folkhögskola) 
Susanne Guildford (Övernäs)
Camilla Hellström (Ytternäs)
Cecilia Högback (Ålands Lyceum)
Håkan von Krusenstierna (Vikingaåsen)

Personliga suppleanter:

Jean Karlsson (Eckerö)
Staffan Holmström (Ålands Lyceum)
Patricia Andila (Övernäs) 
Anette Aalto-Hardy (Strandnäs)
Kenneth Smulter (Ålands Lyceum)
Siv Lindholm (Vikingaåsen)
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§11 Övriga ärenden 

Lärarstipendiet ”Årets lärare” utdelades till Victoria Öhberg (Strandnäs skola) 

§12 Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 19 

_________________________________ ______________________________ 

Ordförande Karsten Steiner  Sekreterare, Susanne Guildford 

_________________________________ ______________________________ 

Protokolljusterare, Siv Lindholm  Protokolljusterare, Karin Nordberg 
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