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Bästa medlem! 

Hoppas ni har haft ett fint höstlov och nu är redo för ytterligare två månaders - 
förhoppningsvis - närundervisning.

Som ni säkert redan har misstänkt kan vi inte träffas 
fysiskt till vårt kombinerade vår-/höstmöte. Styrelsen 
anser att det skulle vara alldeles för oansvarigt. Däremot 
kommer vi denna gång att erbjuda mötet på distans. 
Vi kommer först att ha ett kort vårmöte för att godkänna bokslutet för år 2019 samt 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Sen startar höstmötet med stadgeenliga ärenden som val 
av ny styrelse samt godkännande av budget och verksamhetsplan för år 2021. Allt detta 
behöver inte ta så lång tid OM vi är väl förberedda, det fixar vi från styrelsens håll och 
skickar allt material i mitten av november till er. Vi ber er sedan att skicka in eventuella 
ändringsförslag före vårt styrelsemöte den 23.11. Tills dess behöver vi också minst en 
nominering från varje skola till ”Årets lärare”. Det skall gärna vara någon som motiverat 
och inspirerat lärare, övrig personal eller elever.

Höstmötet håller vi sedan  torsdagen den 26.11.2020 kl.18 - troligen på plattformen 
”Teams”. Vi ber er redan nu att anmäla er på webbsidan, detta för att vi skickar en länk 
till mötet någon dag före till de som anmält sig. 

Nu till det roliga! Styrelsen beslöt att erbjuda alla medlemmar att skolvis ordna en 
AfterWork och skicka notan till föreningen. Vi är säkra att ni kan hjälpas åt att hitta en 
lämplig säker lokal och fixar gemensamt med skolombuden själva evenemanget. De 
som inte är medlemmar får naturligtvis delta - dock på egen bekostnad. 
 

En viktig sak till! FSL väljer på Höstfullmäktigemötet den 
11.11. en ny styrelse och med det även den åländske 
representanten som under många år har varit Sune Alén som 

har nu gått i pension. Om du vill ställa upp ber vi dig att skicka förslag till 
lararforeningen@aland.net. Vi behöver din anmälan senast fredagen den 30.10. – 
eftersom styrelsen gärna önskar diskutera förslagen inför att fullmäktigeledarmötena 
träffas veckan efter för att förbehandla ärenden till fullmäktigemötet. 

Förresten- du glömmer väl inte bort att anmäla dig till nästa torsdagens 
distansföreläsning av Christoph Treier, du gör detta som vanligt på webbsidan: https://
www.lararforeningen.ax/events/somnforelasning-med-christoph-treier-1
 
Med detta önskar jag en fin fortsättning på höstterminen

Med vänlig hälsning,
Karsten, ordf.
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