Gävle kommunförening
Protokoll
fört vid årsmöte i Gävle Kommunförening av Lärarnas Riksförbund den 22 mars 2016.

§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 Stefan Ädel och Helen Olsson

§5

Dagordningen fastställdes med tillägget att revisorssuppleanter väljs under § 18.
Deltagarlista/röstlängd sammanställdes. (Bilaga 1)

§6

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§7

Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 – 31/12 2015 gicks igenom. Erika Lönn skall
föras in som revisor tillsammans med Hans Lemoine eftersom de båda valdes vid förra
årsmötet. Peter Sundquist avgick då, hans namn stod med av misstag och skall tas bort.
Under styrelsen ska en komplettering göras; Helena Ström (ht15) ska läggas till.
(Bilaga 2)

§8

Kassör Henrik Tengqvist föredrog den ekonomiska rapporten; resultatrapport och
balansrapport för perioden 1/1 – 31/12 2015. (Bilaga 3)

§9

Revisor Hans Lemoine föredrog revisionsberättelsen. (Bilaga 4)

§10

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§11

Till ordförande valdes Karin Ahlgren.

§12

Till vice ordförande valdes Linda Olsson.

§13

Till kommunombud valdes Karin Ahlgren.

§14

Till biträdande kommunombud valdes Linda Olsson och Henrik Tengqvist.

§15

Till kassör valdes Henrik Tengqvist.

§16

Till firmatecknare valdes ordförande och kassör var för sig.

§17

Till REKO-ombud valdes Henrik Tengqvist.

§18

Till ordinarie revisor valdes Erika Lönn.
Till revisorssuppleanter valdes Carolina Hägg-Franzen och Birgitta Larsson.
Hans Lemoine avtackades med blommor för sin tid som revisor.

§19

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

§20

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

§21

Till valberedning valdes Håkan Aksén, Monica Hansson och Peter Alzén, med Håkan
Aksén som sammankallande.

§22

Verksamhetsplanen för 2016 gicks igenom. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att verka
enligt denna verksamhetsplan. Förslag till budget godkändes av årsmötet. (Bilaga 5)

§23

Rapport från kommunombuden
- Kongress 19-22 maj 2016:
Distriktet representeras av 4 kongressombud; Karin Ahlgren, Jan-Olof Blomberg,
Christian Jensen och Björn Brolund.
- Lönerevision 2016:
Slutavstämning sker den 25/4, ny lön betalas ut i maj med retroaktivitet från april.
Särskilda satsningar görs på alla lärarbefattningar på grundskolan och på några
lärargrupper på gymnasiet/vuxenutbildningen.
- Statliga lönesatsningen/Lärarlönelyftet:
Staten skjuter till 3 miljarder från 1/7 2016, vilket kommer att beröra ca
60 000 lärare beräknat på ett snitt på 3000 kr. Samtal mellan arbetsgivaren och
Lärarnas Riksförbund/Lärarförbundet pågår.
- Karriärtjänster:
Stadsbidraget för läsåret 16/17 utökas så att det möjliggör 8 nya tjänster till ht-16.
2 till vuxenutbildningen och 6 till grundskolan. Detta innebär att Gävle kommun
ht-16 kommer att ha 144 personer i karriärtjänstereformen.
- Organisationen 16/17:
Under våren sker planering inför läsåret 16/17. Förvaltningen har fastställt en
arbetsordning med tidsplan för hur processen ska fortlöpa.
- Ny personalförmån för Gävle kommuns anställda:
Ett personalstöd via företaget Mertid infördes from aug -15. Gratis
telefonrådgivning i psykologiska, juridiska, sociala, eller ekonomiska frågor.
Anställda kan ringa oavsett om orsaken är arbetsrelaterad eller av privat natur.

§24

Inga övriga frågor ställdes.

§25

Mötet avslutades och därefter bjöds traditionsenligt alla deltagare på buffé.

___________________________
Karin Ahlgren, Mötesordförande

__________________________
Linda Olsson, Mötessekreterare

___________________________
Stefan Ädel, Justerare

____________________________
Helen Olsson, Justerare

