Gävle kommunförening
Protokoll
fört vid årsmöte i Gävle Kommunförening av Lärarnas Riksförbund den 27 mars 2017.

§1

Mötet öppnades av Karin Ahlgren och alla hälsades hjärtligt välkomna.

§2

Till mötesordförande valdes Karin Ahlgren.

§3

Till mötessekreterare valdes Linda Olsson.

§4

Till justerare valdes Ylva Landström och Maria Hjelte

§5

Dagordningen fastställdes.

§6

Deltagarlista/röstlängd sammanställdes. (Bilaga 1)

§7

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§8

Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 – 31/12 2016 gicks igenom. (Bilaga 2)

§9

Kassör Henrik Tengqvist föredrog den ekonomiska rapporten; resultatrapport och
balansrapport för perioden 1/1 – 31/12 2016. (Bilaga 3)

§10

Revisor Erika Lönn föredrog revisionsberättelsen. (Bilaga 4)

§11

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§12

Till ordförande valdes Karin Ahlgren.

§13

Till vice ordförande valdes Linda Olsson.

§14

Till kommunombud valdes Karin Ahlgren.

§15

Till biträdande kommunombud valdes Linda Olsson och Henrik Tengqvist.

§16

Till kassör valdes Henrik Tengqvist.

§17

Till firmatecknare valdes ordförande och kassör var för sig.

§18

Till REKO-ombud valdes Henrik Tengqvist.

§19

Till ordinarie revisor valdes Carolina Häägg Franzén.
Till revisorssuppleant valdes Håkan Aksén.

§20

Styrelsens sammansättning fastställdes enligt förslag (Bilaga 5). Kommunombud,
biträdande kommunombud, huvudskyddsombud, REKO och lokalombud för
lokalavdelningar med mer än 5 medlemmar ingår.

§21

Till ledamot i distriktsstyrelsen valdes Karin Ahlgren. Som suppleant valdes Linda
Olsson.

§22

Till valberedning valdes Håkan Aksén och Peter Alzén.

§23

Verksamhetsplanen för 2017 gicks igenom. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att verka
enligt denna verksamhetsplan. (Bilaga 6)

§24

Budgeten för 2017 fastställdes.

§25

Rapport från kommunombuden.
- Lönerevisionen 2017 pågår. Förhandlingsupptakt hölls i januari och
förhandlingsmodellen kommer att användas liksom tidigare år. Förhandlingar på
RO/gy/vux sker i maj. Slutavstämningen är den 7 juni, först då är revisionen
avslutad. Besked om lön meddelas tidigast 9 juni och nya lönen utbetalas i slutet av
juni med retroaktivitet för april och maj. Särskilda lönemedel kommer riktas mot
språk-hörsel-talpedagoger, specialpedagoger och SFI-lärare. Gävle kommun har i
kommunbudgeten avsatt 2,2% för lönerevisionen, centralt avtal anger x % för 2017.
- Lärarlönelyftet har hanterats olika av Sveriges huvudmän och det gör det svårt att
få en överblick av effekterna av denna statliga satsning, tex om några grupper
missgynnats.
- Sparbetinget i Gävle kommun för 2018 är 3%. LR känner en oro kring hur
sparbetinget kommer slå mot de förvaltningar där LR har medlemmar.

§26

Inga övriga frågor ställdes.

§27

Mötet avslutades och därefter bjöds traditionsenligt alla deltagare på buffé.

___________________________
Karin Ahlgren, Mötesordförande

__________________________
Linda Olsson, Mötessekreterare

___________________________
Ylva Landström, Justerare

____________________________
Maria Hjelte, Justerare

