



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 
Föreningen har under året verkat i enlighet med föreningens stadgar, verksamhetsplan och budget 
samt kallat till höst- och vårmöte.  

MEDLEMSANTAL 
Ålands lärarförening r.f. hade per 1.1.2020 432 medlemmar varav XX var pensionärer.  

HEDERSMEDLEMMAR 
Ålands lärarförening har under verksamhetsår 2019 haft fyra hedersmedlemmar:  
Nils S. Holmström, Kurt Lindh, Sigbritt Finne och Kjell Pensar. 

STYRELSEN har under år 2019 bestått av följande personer: 

Karsten Steiner, ordförande  

Ordinarie medlemmar    
Christer Andersson      
Cecilia Högback (kassör)     
Susanne Guildford (sekreterare)    
Paul Bradley        
Camilla Hellström (vice ordförande)  
Håkan von Krusenstierna      

Suppleanter 
Patricia Andila 
Anette Aalto-Hardy 
Siv Lindholm 
Staffan Holmström 
Kenneth Smulter 
Jean Karlsson 

Suppleanterna har kallats till samtliga möten och erhållit alla protokoll. 

Ordförande Karsten Steiner har skött informationen till medlemmarna. 

Ordförande Karsten Steiner har haft det övergripande ansvaret, skött kontakterna till 
landskapsregeringen/utbildningsavdelningen, lagtinget och dess utskott samt Akava-Åland. 
Ordförande har dessutom haft huvudansvaret för avtalsfrågorna.  

Akava-Ålands representant vid ÅLF:s styrelsemöten har varit Sune Alén. 

FSL:s representant vid ÅLF:s styrelsemöten har varit Sune Alén  
I FSL:s fullmäktige satt: Tove Waller, Camilla Hellström och ordf. Karsten Steiner 



Akava-Ålands organisationssekreterare Kerstin Haldin har skött medlemsärendena och 
kontakterna till de enskilda medlemmarna. 
 
Cecilia Högback har haft hand om ekonomin. Bokföringen har skötts av utomstående. 

Karsten Steiner och Marcus Gustafsson har varit webbansvariga. 

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten och har behandlat 118 paragrafer 

 

Verksamheten under 2019 är uppdelad i två sektioner, en vårsektion 01.01.2019-30.06.2019 och en 

höstsektion 01.07.2019-31.12.2019. 

Under våren: 

Vid ÅLFs konstituerande möte utsågs Håkan von Krusenstierna till sekreterare, Camilla Hellström 

till viceordförande och Cecilia Högback till kassör. 

Vårmötet hölls på Park hotell. 

ÅLF representerades vid FSLs föreningskurs i Tammerfors i februari, vid Akavas vårmöte samt 

FSLs möten. 

Styrelsen inledde arbetet med att ta fram en ny, tidsenlig logotype för föreningen. 

Föreningen arrangerade en teaterresa till Helsingfors vilken lockade 21 deltagare. 

Remissvar på vår nya grundskolelag upptog en hel del tid under året. 

Planeringen inför internationella lärardagen och hyllningen till Boetius Murenius inleddes i samar-

bete med Saltviks martaförening. 

Under våren arbetade styrelsen även med att stärka våra skolombud med en träff samt planering av 

ett besök från Åbolands skolombud under hösten. 

Vårens aktiviteter avslutades med en dag på SmartPark i Eckerö för föreningens medlemmar och 

deras barn. 

Vid firandet av Ålands självstyrelsedag deltog Paul Bradley. 

Under hösten: 

Den planerade träffen med Åbolands skolombud genomfördes. Däri ingick guidning, möten och 

samkväm på Bastö byakrog. 
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Internationella lärardagen firades i samarbete med Saltviks Marthor i Saltviks kyrka där en lärarkör 

framförde en musikalisk hyllning, Saltviks församlingspräst höll en gudtjänst, en plakett avtäcktes 

till Boetius Murenius minne samt kaffe och tårta intogs i församlingshemmet samtidigt som delta-

garna fick en väldigt trevlig fortbildning om denna Ålands ”första lärare”. 

Eftersom 2019 är valår till Ålands lagting och kommunfullmäktige i samtliga kommuner arrangera-

des en paneldebatt i Mariehamns stadsbibliotek till vilken samtliga partier inbjöds. 

Styrelsen beslutade om ny logotype för föreningen. 

Föreningen höll sitt ordinarie höstmöte på Ålands hotell- och restaruangskola. 

Representanter deltog i höstmöten för Akava och FSL.  

Under hela året har förutom ovanstående styrelsen på sina möten diskuterat och i vissa fall agerat 

rörande ärenden som inkommit från medlemmar. Exempel på detta är ersättning under anpassnings-

period för lärare som inte uppfyller kraven på behörighet enligt åländsk lagstiftning, informations-

träff med Katarina Halme-Wiklund kring arbetet med den nya läroplanen mm.  

Samtliga protokoll publicerades på föreningens hemsida. 

Styrelsen 
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