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Protokollsunderlag 6/2018      Paragraferna 073-083 

Tid: 3.9.18 kl. 19:00 

Plats: Kansliet 

Närvarande: Karsten Steiner  Sune Alén   Marcus Gustafsson 
   Camilla Hellström  Staffan Holmström  Susanne Guildford  
   Christer Andersson  Anna Smedlund 

 
 §073   Mötets öppnande 

   Ordförande Karsten Steiner öppnade mötet. 

§074  Kallelse och beslutförhet 

  Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§075  Föredragningslistan 

  Föredragningslistan godkändes. 

§076  Protokoll 5/2018 

Protokollet godkändes. Det konstaterades att platsen för våravslutningen ändrades. 

Avslutningen hölls på ÅSS paviljongen.  

§077  Informationsärenden 

- Akava har höstmöte i november. Akava bjuder till After work måndagen den 10.9 kl. 

17:00 på Indigo. 

- Vattenskada har gjort att delar av ÅLF:s historiska material har förstörts. Karsten 

kommer att föra det resterande materialet till Landskapets arkiv.  

§078  Sommarutflykter 

- Smart Park-utflykten var uppskattad och ganska välbesökt. 

- Utflykten i augusti var också uppskattad. Utflyktsmålet var Signilskär och deltagarna fick 

en rundvandring på holmen. 

 §079  Planering av höstens program 

- Datum för styrelsemötena är den 8.10 och den 5.11. 

- Infomötet med försäkringspersonalen hålls preliminärt den 25.10 kl. 18 i Övernäs. Sune 

Alén bokar det. 

- Det kommer att organiseras en skolombudsmannautbildning år 2019 i FSL:s regi. 

Detaljinformation kommer senare.  

- Programmet för den internationella lärardagen den 5.10 diskuterades. Olika alternativ 

kollas upp innan ett beslut tas. 

- Höstmötet blir den 16.11. Detaljer kring mötet spikas senare. 

§080  Medlemsärenden 

  Sex nya medlemmar har antagits. 

§081  Tillkännagivanden 

- Staffan Holmström kommer inte att fortsätta vara med i styrelsen efter detta år. Samma 

sak gäller Camilla Hellström om hon får plats i FSL:s styrelse. 

- Vi tipsar om att gå och se föreställningen ”Karelen, Karelen” som ges den 5.10 i Alandica. 
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§082  Övriga ärenden 

- Samplaneringen diskuterades. Det borde förtydligas för skolledare, rektorer och kollegor 

vad som ingår i samplaneringen. Det borde ordnas ett tillfälle för diskussion, eftersom det 

för många är oklart vad samplanering egentligen innebär. Det råder också olika system i 

olika skolor.  

- Det fördes också diskussion om vad som kan förväntas av en lärare och vad som 

egentligen hör till en lärares arbetsuppgifter. 

- Karsten undersöker möjligheterna till ett tandläkaravtal för lärarna på Åland.  

§083  Mötet avslutas 

  Mötet avslutades kl. 21:30. 

 

 

__________________________________      ________________________________ 
Ordförande Karsten Steiner           Sekreterare Anna Smedlund 
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