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TLL
Årsmöte 2016 i Stockholm
Protokoll fört vid representantmöte/årsmöte 16 april 2016
Plats: hotell Terminus Stockholm
Deltagare:
Tibor Muhi, Stockholm, ordf.
Monica Tillberg Hesselbom, Huddinge, sekreterare i styrelsen
Stig Håkansson, Stockholm, kassör och webbmaster
Siv Jonsson, Karlstad, styrelseledamot
Per Rydén, Kristianstad, ersättare i styrelsen
Astrid Foyn Hagberg, Karlstad
§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.
§ 2. Upprop och justering av röstlängd
§ 3. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Tibor Muhi.
§ 4. Val av mötessekreterare
Till mötets sekreterare valdes Monica Tillberg Hesselbom
§ 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
Stig Håkansson och Siv Jonsson
§ 6. Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet bedömdes utlyst i laga ordning.
§ 7. Dagordningen fastställdes
§ 8. ÅRSMÖTE: Tibor Muhi öppnade årsmötet.
§ 9. Verksamhetsberättelsen
Ordförande redovisade verksamhetsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.
§10. Styrelsens ekonomiska redovisning
Kassören redovisar räkenskaperna för det gångna året.
§11. Revisorernas berättelse lästes upp och alla utgifter verifierades. Revisorerna föreslår
ansvarsfrihet. Bifogas protokollet.
§12. Styrelsens ansvarsfrihet för föregående års förvaltning och räkenskaper beviljades.
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§13. Ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
Tibor Muhi, Stockholm, tel 08-508 33 379, tibor.muhi@berluc.se
Monica Tillberg Hesselbom, Huddinge, tel 08-535 374 89, monica.tillberg@huddinge.se
Stig Håkansson, Stockholm, tel 070-394 55 99, stig@CADedu.se
Siv Jonsson, Karlstad, tel: 054- 18 67 19, siv.jonsson@karlstad.se
Astrid Foyn Hagberg, Karlstad, astrid.foyn-hagberg@karlstad.se
dessutom
Jörgen Lundberg, Karlstad, jorgen.lundberg@karlstad.se (adjungerad)
§14. Utse ordförande och vice ordförande för styrelsen för en tid av två år.
Till ordförande valdes Tibor Muhi och till vice ordf. Siv Jonsson
§15. Utse revisorer och en ersättare för en tid av två år
Revisorer Hans Lundberg och Enes Ziga, ingen ersättare valdes
§16. Utse en valberedning
Utsågs Per Rydén och Ingvar Ericsson
§17. Förrätta fyllnadsval
§18. Nominera kandidater till SI-organ enligt kapitel 6, valkorporation till fullmäktige
TLL har ett mandat i FUM som innehas av Monica Tillberg Hesselbom för ytterligare två år.
§19. Fastställa eventuella kompletteringar av inkomst- och utgiftsstat för det pågående
Räkenskapsåret, utgår
§20. Fastställa inkomst- och utgiftsstat samt årsavgifter för det kommande
räkenskapsåret.
Inga utöver fackföreningsavgift.
§21. Fastställa arbetsordningen för det kommande verksamhetsåret.
VP 2016 godkändes och biläggs protokollet.
§22. Eventuella motioner resp. enkla frågor.
Inga motioner eller frågor hade inkommit.
§23. Redovisning av läget i regionerna:
Jämförelser av den aktuella situationen i Stockholm, Karlstad och Huddinge gjordes
§24. Aktuell information
Deltagare från förra veckans T-konvent redovisade information från undervisningsrådet Gunilla
Rooke.
§25. Övriga frågor
a) Lönefrågor – i Stockholm har politikerna lagt 3,3% för lärare, SI-lärare fick 2,9%;
utfallet inte klart på alla orter.
b) Kommande verksamhet – After work i Karlstad planeras;
likaså ett i Stockholm för lärarstudenter på KTH
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c) Arbetsmiljöfrågorna aktualiseras med den nya AFS:en 2015:4; där fastslås att ”chefen
måste klargöra vilka arbetsuppgifter som skall prioriteras om tiden inte räcker till”.
Behandlas i nästa TLL-blad.
§26. Mötets avslutande.
Ordföranden tackade de medverkande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Monica Tillberg Hesselbom

Justeras:
Stig Håkansson

.

Siv Jonsson

