
Protokollsunderlag 7/2018 Paragraferna 084-094

Tid: 8.10.18 kl. 19:00

Plats: Kansliet

Närvarande: Karsten Steiner, Camilla Hellström, Anna Smedlund, Susanne 
Guildford, Sune Alén, Tom Rydell, Marcus Gustafsson

§084 Mötets öppnande

Ordförande Karsten Steiner öppnade mötet.

§085 Kallelse och beslutsförhet

Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§086 Föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§087 Protokoll 6/2018

Protokollet godkändes.

§088 Informationsärenden

- Akava har höstmöte den 29.11.

- Sune Alén delgav oss information från FSL:s styrelsemöte.

- Information från förtroendemannautbildningen i Tammerfors den 3-4.10. Åbolands

lärarföreningar vill kombinera sin skolombudsutbildning med ett besök till Åland 

under hösten 2019.

- FSL:s höstfullmäktigemöte hålls i Tammerfors den 14-15.11.

§089 Höstmötet 

Styrelsen har diskuterat per e-post och ändrat höstmötesdatumet till den 9.11 

kl. 18. Mötet hålls i Hotell- och restaurangskolans auditorium. Därpå följer middag i

restaurangen i samma byggnad. Anmälningarna till höstmötet sker skolvis via 

skolombuden, och Camilla Hellström tar sedan emot alla skolombudens 

anmälningslistor. Karsten tar emot ”Årets lärare”-nomineringar. Det har informerats 

om höstmötet i tidningen Läraren. Styrelsen diskuterade även verksamhetsplanen 

för år 2019, som ska presenteras på höstmötet.

§090 Höstens program

- Infomötet med försäkringspersonalen är uppskjutet till vårterminen p.g.a. gediget

program de närmaste veckorna.

- Den internationella lärardagen arrangerades genom att erbjuda medlemmarna att

se Per-Ove Högnäs film ”Pojken som ville till Amerika” på Ålands museum. Därefter 

intogs drickbart i restaurang Park.
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- Tisdagen den 9.10 ordnas två samplaneringsmöten (ett för skolledare och ett för 

medlemmar) under ledning av Jens Mattfolk. 

§091 Medlemsärenden

Fem personer har gått ur föreningen.

Sex personer har gått med i föreningen.

§092 Tillkännagivanden

Teaterresan blir den 9 mars. Vi åker till Helsingfors med nattbåten, som avgår 

kvällen innan. Hemresan sker via Åbo.

§093 Övriga ärenden

- Anna Smedlund och Marcus Gustafsson är inte längre med i styrelsen år 2019.

- Camilla gav information från fortbildningsrådet. Hon kollar via lärarföreningens 

grupp på facebook upp bland medlemmarna hurdana fortbildningar dessa önskar 

att rådet ska ordna under läsåret.

- Ett nytt initiativ från Ålands lärarförenings sida är att alla ordföranden i Finlands 

svenskspråkiga lärarföreningar ska börja träffas en gång om året för att diskutera 

vad som görs i de olika föreningarna och hur saker och ting görs.

§094 Mötet avslutas

Mötet avslutades kl. 20:59.

________________________        ________________________
Ordförande Karsten Steiner Sekreterare Anna Smedlund
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