
Protokoll  3/2019     Paragraferna 034-046 

Tid: 25.3.2019 kl 18.00 

Plats: Akava-Ålands kansli 

Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson, Susanne Guildford, Håkan von Krusenstierna,  
Cecilia Högback. 

 §034   Mötets öppnande 

§035  Kallelse och beslutförhet 

§036  Föredragningslistan  

§037  Protokoll  

  Godkändes och lades till handlingarna  

§038  Nyheter 

  - FSLs styrelsemöte (Sune Alén)  

§039  Kassörens teckningsrätt till de olika av föreningen anlitade bankerna måste godkännas   

   av styrelsen 

Förslag: Styrelsen ger kassören Cecilia Högback rätten att teckna alla eventuella papper som 

behövs för att genomföra sitt arbete som kassör i föreningen 

Beslut: Styrelsen ger teckningsrätt till kassör Cecilia Högback. Punkten justerades på mötet. 

§040  Hyra av eget arbetsrum. 

  Föreningen hyr idag av Akava Åland för 33€/mån möjligheten att använda sig av Akava Ålands  

   lokaler. Föreningen erbjuds nu att hyra det angränsande rum till samlingsrummet som ÅLF´s  

   kanslirum. Den månatliga hyran skulle vara 100€. För en mindre summa kan det kanske också  

   tas över möblemanget av förra hyresvärden. 

  Förslag: Föreningen hyr fr.o.m. 1.4.2019 eget kontorsrum av Akava Åland r.f. och i mån av  

   möjlighet ta även över det befintliga kontorsmöblemanget. 

  Beslut: Mötet beslutar att hyra rummet för 100 euro i månaden och i den ingår besittningsrätt 

  även vid möten. Mötet beslutar även att om möjligt köpa möblemanget av hyresvärden.   

  

§041  Anmälningar på webbsidan. En skolombud hänvisar till att det nya sättet att anmäla sig på  

   webbsidan har nackdelen att hen inte se mera de medlemmar som är anmälda och att den  

   hängande ”listan” kan sporra andra att delta i ett evenemang. 

  Förslag: Diskussion 

Beslut: Mötet beslutar att anmälan kan ske både digitalt och på papper. Skolombuden skriver in 

de som anmält sig på papper digitalt men uppmanar alla att försöka själva.  

 §042  Lärarna kan i dagens digitala samhälle blir extremt utsatta för näthat och/eller    

   identitetskapning. Skolorna bör ha en handlingsplan för det och även arbeta aktiv i   

   förebyggande syfte. Temadagar med elevrådet eller speciella nätetikföreläsningar med t.ex.  

   ungdomspolis och/eller jurister kunde organiseras regelbundet. Våld och hot i dagens skola - utan 

   konsekvens? Bl.a. pga svensk dagsdiskussion. Hur ser det ut hos oss? DN ledare diskuteras.  

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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   Diskussion: Mötet anser att en jurist behöver se över lagtexten i dessa frågor och ge oss en  

   vägvisning över de rättigheter och möjligheter vi har att reagera med. Efter det gör styrelsen en  

   skrivelse till ansvarig skolledning. Karsten tar kontakt med lämplig jurist.  

 §043  Medlemsärenden 

   nya medlemmar: 

   utträdda medlemmar: 

 §044  Tillkännagivanden 

   - Vårmötet genomfördes på hotel Park med 23 medlemmar 

   - Enligt tidigare styrelsebeslut skulle ÅLF skicka ett initiativ till FSL om att föreningarnas   

   ordföranden skulle få möjligheten att träffas fysiskt vartannat år. Initiativet är nu    

   inlämnad. 

   - Möte med Marthorna, Saltviks präst och ÅLF´s hedersmedlem Kurth Lindh är nu planerat till  

   Boogården i Saltvik den 1.4. kl:19 

   - Nya skollagens remissrunda har ännu idag inte skickats till föreningen 

   - Föreningens teaterresa till H:fors (Chess) genomfördes och uppskattades av de 21   

   medlemmarna som deltog.  

 §045  Övriga ärenden 

   - Är en evenemangskalender och ”pling” på Facebook ett bra grepp för att få fler anmälningar?  

   Karsten och Christer tittar vidare på en lösning. 

 §046  Mötet avslutas  

 Justeras:  ..................................................... ........................................................... 

          Ordförande Karsten Steiner  Sekreterare Håkan von Krusenstierna


