
 

 

 

Protokoll    3/2020  Paragraferna 034-046 

Tid: 07.03.2020 kl 16.15 

Plats: Distansmöte (ZOOM) 

Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Susanne Guildford, Christer Andersson (anslöt §38), Camilla Hellström, Håkan 

von Krusenstierna, Cecilia Högback, Paul Bradley (anslöt § 38), Sune Alén. 

 

§034 Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet kl. 16.20 

§035 Kallelse och beslutsförhet 

 Kallelsen utsänd, styrelsen är beslutförd.  

§036 Protokolljusterare 

 Håkan von Krusenstierna utsågs till protokolljusterare. 

§037 Föredragningslistan 

 Godkändes 

§038 Informationsärenden 

- FSL/Akava lägesrapport (Sune Alén):  

Undantagstillståndet har per dags dato föranlett ny arbetssituation för lärare. Utbildningsstyrelsen i Finland har 

skickat ut anvisningar, likaså har Ålands Landskapsregering gjort. Fokus på bedömning för åk 6 och 9. 

Arbetssituationen slår olika mot olika lärare och det är viktigt att alla skolledare är uppmärksamma på detta. 

Klart att lärare kan tidigast permitteras 1.8.2020. 

FSLs vårmöte kan inte hållas på distans utan tidigast i juni beroende på rese- och mötesrestriktionerna från 

statsrådet. 

Ordförande avgår för att tillträda ny tjänst, viceordförande tar över 14.4.2020. 

Akava Åland har reagerat på Ålands Lagtings beslut om extra dagpenning till de som inte är anslutna till en 

fackförening. Har haft möte med näringsminister om olämpligheten i detta och man är från LRs sida medveten om 

att det var ett olyckligt beslut. Sannolikheten att lagen godkänns är dock inte stor eftersom den strider mot bl a 

jämställdhetslagen.  

§039 Vårmöte  

Förslag: pga Coronavirusundantaget och det därmed rådande förbudet att samlas i större grupper och eftersom 

det inte finns val att genomföras på ordinarie vårmötet föreslås att tas vårmötesagendan i samband med 

höstmötet. 

Beslut: Godkändes 

§040 Resor/utflykter/exkursioner 

Båtmässan ställdes in av arrangören.  

Skidresa Kungsberget blev inställd. Eftersom flera rum var förhandsbokade behöver vi betala en avgift för detta. 

Adress: Storagatan 14, 22100 Mariehamn 

Ordförande: Karsten Steiner; karsten.steiner@ghs.ax +358 (0) 400686150 

Medlemssekreterare: Kerstin Haldin; lararforeningen@aland.net +358 (0) 18 16348 

mailto:karsten.steiner@ghs.ax
mailto:lararforeningen@aland.net


 

 

 

ÅLF bör ta in anmälningar som är bindande och i god tid för att undvika avgifter i framtiden, de som anmält står 

för sin del av kostnader för eventuella avhopp. 

Förslag från reseansvarige: VI betalar avbokningsavgiften på €200. Faktura skickas till ÅLF. 

 Beslut: Godkändes 

§041 Föreläsningen med Christoph Treier om sömnens betydelse blev inställd, vi återkommer med nytt datum på 

hösten. 

§042 Läroplansdiskussion utgående från respons i det gemensamma Googledokumentet. Svarstiden förlängd, 

ordförande skickar länken till styrelsen på nytt.  

§043 Medlemsärenden 

 Medlemsansökningar från fem sökande godkändes som medlemmar i ÅLF. 

§044 Tillkännagivanden 

 Föreningens önskemål inför kommande avtal har skickats in 

Reklammaterial (koppar) har inkommit 

Akava vårmöte hålls på hösten 

§045 Övriga ärenden 

 Ordföranden har i egenskap av uppdrag som skyddsombud undersökt arbetssituationen för de lärare som 

bedriver undervisning från sin arbetsplats. Noggrant med säkerhetsavstånd, tillämpa god hygien, se till att iPads 

mm rengörs och att restriktioner hålls även i skolmiljö.  

Arbetsbelastningen är på väg att bli övermäktig. Viktigt att vara uppmärksam och våga stänga av kontakt med 

vårdnadshavare, elever och skolledare och verkligen vara ledig. 

Från Sune Alén: lärarföreningen kan fundera på hur vi ska visa på den insats lärare gjort under denna pandemi.  

§046 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 17.10. 

 

Justerat den     /     2020 

 

       

Håkan von Krusentstierna   

 

 


