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PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2018
Medlemmarna i Personalföreningen vid Åbo Akademi r.f. sammankallades till ordinarie
höstmöte måndagen den 5 november 2017 kl. 17.00 (information om Pro ca kl 16.30) i
Långvågen videomötesrum C218, ASA, Fänriksgatan 3 C, Åbo, och via videokonferens till
Academill, A208, Strandgatan 2, Vasa
Deltagare: Susann Jahnsson, Mia Henriksson, Alexandra Wikström. Johan Berg, Anders Ekberg,
Christina Ståhlberg, Kerstin Fagerström, Matias Erlund, Mary-Ann Lindblad, Camilla Ehrs,
Susanne Wahlman, Bodil Mattas, Isabel Nygård-Anturaniemi, Jan Kraufvelin, Johan Nyman,
Mona Dahlström, Kristina Granstedt-Ketola, Thomas Backa, Johanna Quiroz-Schauman och Ole
Karlsson
Ärendelista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17.07.
Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
Kallelsen skickades 29.10.2018. Mötet är lagenligt sammankallat och beslutsfört.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns
Val av mötesordförande
Matias Erlund valdes till mötesordförande
Val av mötessekreterare
Camilla Ehrs valdes till mötessekreterare
Val av två rösträknare och protokolljusterare
Mary-Ann Lindblad och Bodil mattas valdes till protokolljusterare
PfÅAs byte av fackförbund
Pardia har uppgjort intentionsavtal med fackförbundet Pro och rekommenderar dess
medlemsföreningar att ansluta sig fr.o.m. 1.1.2019. Styrelsen föreslår (mötet 24.10)
att Personalföreningen vid Åbo Akademi rf. ansöker om medlemskap i fackförbundet
Pro. Ansökan ska göras senast 15.11 och medlemskapet gäller i så fall från 1.1.2019.
Beslutet godkändes enhälligt.
Fastställande av medlemsavgiften för år 2019, samt sättet för dess betalning
Om styrelsens förslag om byte till fackförbundet Pro godkänns, är det Pros
medlemsavgifter som gäller PfÅA. Pros representantskap föreslår 1,25 % av
medlemmens löneinkomst, högst 49 euro i månaden. I den ingår förbundets,

PfÅA
Personalföreningen vid Åbo Akademi r.f.
Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO
www.pfaa.fi

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

arbetslöshetskassans och föreningens andel. Styrelsens förslag på en
pensionärsavgift på 10 euro per år godkänns.
Fastställande av styrelsens budgetförslag för år 2019
Diskussion kring ändringen i intäkterna samt arvoden. PfÅA’s ordförande får ett
arvode från YHL. Förtroendemännen får ett arvode via arbetsgivaren. Övriga
funktionärer inom föreningen har inte fått arvode. Budgetförslaget godkänns.
Arvoden för styrelsemedlemmar och andra aktiva inom PfÅA
Föreslås att kassören, sekreteraren och kontaktperson för medlemsregistret får ett
arvode på 500 euro var årligen. Föreslås också att arvodet kan divideras med 12 (42 €
euro per månad) så att en funktionär som suttit hela året får fullt arvode. Tillsättande
av andra arbetsgrupper och arvoden för dessa ska godkännas vid ett medlemsmöte.
Arvodet följer samma princip som andra arvoden, dvs. 42 euro per månad så länge
som uppdraget pågår. En funktionär eller annan (t.ex. förtroendeman) som redan får
ett arvode kan inte få ytterligare arvode för en arbetsgrupp. Förslaget godkänns.
Val av ordförande för år 2019
Matias Erlund valdes till ordförande.
Val av medlemmar i styrelsen i stället för de som är i tur att avgå samt val av
suppleanter
Johan Berg och Mia Henriksson fortsätter en mandatperiod till. Mary-Ann Lindblad
och Eva Harjunkoski valdes till nya ordinarie medlemmar. Till suppleanter valdes Stig
Söderback, Ingela Ollas, Thomas Backa och Alexandra Wikström
Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter för år 2019
Till verksamhetsgranskare omvaldes Anders Ekberg och Mona Dahlström, samt till
suppleanter valdes Marina Asplund och Jennifer Fors.
Val av medlemmar och sammankallare till PfÅA:s kulturutskott
Till kulturutskottet i Åbo valdes Alexandra Wikström (sammankallare), Eva
Harjunkoski, Jessica Järfvas-Kronqvist, Mary-Ann Lindblad, Matias Erlund, Maria
Ljung. Inget utskott i Vasa 2019, men förslag på evenemang kan genomföras i
samarbete med kulturutskottet i Åbo. Jullunchen i Vasa ordnas som vanligt.
Val av en huvudförtroendeman och 4 förtroendemän, samt deras personliga
suppleanter
Vasa: Isabel Nygård-Anturaniemi (ordinarie), suppleanten väljs senare efter att
styrelsen sonderat fram en kandidat.
Åbo: Till huvudförtroendeman valdes Ole Karlsson. Camilla Ehrs valdes till
förtroendeman och Jan Kraufvelin valdes till suppleant. Jan Wennström valdes till
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förtroendeman och Thomas Backa till suppleant. Bodil Mattas väljs till
förtroendeman och Christina Ståhlberg till suppleant. Till vicehuvudförtroendeman
väljs Bodil Mattas.
Aktuella frågor
a) PfÅAs investeringsplan
Investeringsplanen (bilaga) godkänns med ett förtydligande av §2 andra meningen:
”eventuellt överskott av avkastningen återinvesteras” samt tillägget att placeringarna
redovisas till medlemmarna i samband med bokslutet (ny §6).
b) Tritonia.
Trots att det finns planer på omorganisering så att personalen skulle höra till Vasa
universitet, är Tritonias framtid ännu öppen. Den nuvarande organisationsmodellen
fick lite tilläggstid i.o.m. att VAMK trots allt förlängde sitt avtal. Utredningar om
inbesparingar fortsätter.
Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18.43.

Åbo, 5.11.2018

Matias Erlund
Ordförande

Camilla Ehrs
Sekreterare

Mary-Ann Lindblad
Protokolljusterare

Bodil Mattas
Protokolljusterare

