
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 

Bästa medlem! 
Jag önskar er alla en god fortsättning och ett framgångsrikt och hälsosamt år 2020! 

En fullspäckad kalender berättar om många aktiviteter som har att göra med föreningen. Inget 
som du skall bli stressad av, utan - använd tiden med dina fackliga kollegor för att ha kul och 
tanka positiv energi.  

Som du säkert vet inleds under våren nya avtalsförhandlingarna även på Åland. Vi väntar dock 
alltid först med spänning på fastlandets resultat och låter sedan avtalet översättas. Detta kommer 
att ta tid - t.o.m. in till sommaren för att få ett eget avtal på Åland klart. Inför avtalet ber jag er 
att diskutera eventuella avtalsändringsförslag i era skolor och skicka dessa över ert skolombud 
senast den 7.2 till kansliet eller till mig direkt. Vi sammanställer föreslagen och låter er, genom en 
webbförfrågan, ta ställning till vilka vi bör satsa på.  

Senare på våren står på agendan att välja en ny förbundsordförande för FSL. Detta kommer 
att ske på nästa fullmäktigemöte i mitten av april. Är du intresserad av jobbet - hör av dig till oss i 
styrelsen. Alla medlemmar kan ställa upp. De första tre kandidaterna har i skrivande stund redan 
blivit nominerade. Följ med på lärarens webbsida: www.lararen.fi.  

På vårt första styrelsemöte i måndags konstaterade vi att vintern på Åland låter vänta på sig och 
därför tänker vi erbjuda er att leta upp vintern gemensamt på en skidresa till Kungsberget den 
6-8 mars. Resan subventioneras för medlemmarna. Närmare info och anmälan finns snart på 
webbsidan - håll utkik, prata med kollegerna och följ med!  

Med höstmötets uppmaning om ”flera aktiviteter och resor” i bagaget organiserar vi redan helgen 
därpå en dagsresa till Båtmässan i Stockholm. Även här kommer anmälan och mera info snart att 
vara tillgänglig på vår webbsida och också denna resa blir subventionerad. 

Vårmötet hålls den 19.3 i år. Vår önskade föreläsare Christoph Treier kan dock först föreläsa för 
oss två veckor senare den 2 april (troligen på Park Alandia). Vi beställde föreläsningen ”Sömnens 
betydelse för hälsan, inlärningen, prestationsförmågan och samhället”. Ämnet borde vara 
intressant för oss alla med tanke på att många av oss jobbar långa dagar och ibland även nätter.  

Du kan träffa oss och diskutera med styrelsemedlemmar redan kommande vecka på årets 
DIALOG-mässa. Inför det har vi sammanställt en ny informationsfolder som du som skolombud 
gärna tar med några exemplar till din skola för att kunna diskutera våra fina förmåner och värva 
nya lärare.   

För sommaren kommer vi att samarbeta med Larssons sport som kommer att sätta ihop en fin 
sportdag åt oss på Åland. För hösten funderar vi på en vandringsresa (det var några damer på 
höstmötet som kunde tänka sig att organisera en sådan, var snäll och ta kontakt). 

Ni ser - det kommer att hända en hel del under året. Protokollet hittar du som vanligt på vår 
webbsida. Sidan kommer under året att utökas med en INTRA-del - så att vi kan skicka ut direkt 
information till alla våra medlemmar bakom ett lösenord. 

Kanske vi ses på DIALOG - håll utkik efter vår nya banner!   /  Karsten Steiner, ordförande 
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