
Tekniska Lärares Lärarförening 
Riksavdelningen 

TLL 

1 

 
 
 
 
Protokoll fört vid representantmöte/årsmöte 21 mars 2012 
 
Plats:  Åva gymnasium, Täby 
 
Tid: kl 13.00 – 14.00 
 
Deltagare:  Tibor Muhi, Stockholm, ordf. 

 Stig Håkansson, Stockholm, kassör och webbmaster 
 Siv Jonsson, Karlstad, styrelseledamot 
 Per Rydén, Kristianstad, ersättare i styrelsen 
 Carl-Fredrik Mortimer, Göteborg, vice ordf. 
 Monica Tillberg Hesselbom, Huddinge, sekreterare i styrelsen 
 Hans Lundberg, Ljungby, ersättare revisorer, representant Östra regionen 
 Eva Weber, Örkelljunga, representant Syd (K-, M-, o N-län inkl F, D och L) 
 Enes Ziga, Bromma 
 Ingvar Ericsson, Falun 
 Sten Johansson 

 
§ 1.   Mötets öppnande. 
  Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. 
 
§ 2.  Upprop och justering av röstlängd gjordes. 
 
§ 3.   Val av mötesordförande och ersättare (årsmöte). 
  Till mötesordförande valdes Tibor Muhi. 
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§ 4.   Val av mötessekreterare och ersättare. 
  Till mötets sekreterare valdes Monica Tillberg Hesselbom 
 
§ 5.   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Stig Håkansson och Enes 
Ziga  
 

§6.  Mötet befanns stadgeenligt utlyst. 
 
§ 7.   Anmälan av övriga frågor samt fastställande av föredragningslistan. Inga. 
 
§ 8.   ÅRSMÖTE: Tibor Muhi öppnade årsmötet. 
 
§ 9.   Verksamhetsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. 

Bifogas protokollet. 
 
§10.   Styrelsens ekonomiska redovisning lästes upp, 
  Resultaträkning godkändes och lades till handlingarna. Bifogas protokollet. 

Telefontjänst för telefonkonferenser som TLL använder kan användas obegränsat 
antal gånger. 
 

§11.   Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna.  
  Bifogas protokollet. 
 
§12.   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning och 

räkenskaper. 
 
§13.   Förrätta fyllnadsval i styrelsen. Alla representanter sitter kvar.  
  Tibor Muhi, Stockholm, tel: 08-508 33 379, tibor.muhi@berluc.se 
  Carl-Fredrik Mortimer, Göteborg, tel: 070-572 89 97, cfmortimer@hotmail.com 

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 
  Per Rydén, Kristianstad, tel: 070-943 39 33,: per.lions101s@gmail.com 

Eva Weber, Örkelljunga, tel: 0435-552 43, e-post: eva.weber@ubc.nu 
 
§14.  Fastställa det genom poströstning förrättade Representantvalet  
  Endast ett fåtal poströster har inkommit.  
  Protokoll från TLL:s styrelsemöte skall skickas till representanter. 
 
§15.   Nominera kandidater till SI-organ enl. kap 6, valkorporation till fullmäktige.  
  Ej aktuellt. Monica Tillberg Hesselbom, Huddinge, är invald fullmäktigeledamot 

2010-2014. 
 
§16.  Fastställa eventuella kompletteringar av inkomst- och utgiftsstat för det 

pågående räkenskapsåret. 
  Inga kompletteringar fastställdes. 
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§17.   Fastställa inkomst- och utgiftsstat samt årsavgifter för det kommande 
  räkenskapsåret. 

Den ekonomiska redovisningen presenterades. Alla inkomster och utgifter är 
verifierade och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
Årsavgiften/medlemsavgiften till TLL fastställdes till 0:- kr per år även för det 
kommande året. 
 

§18.   Fastställa arbetsordningen för det kommande verksamhetsåret. 
Förslag i verksamhetsplanen att ordna kurs i vecka 44 t.ex. i nya ämnen i GY 11.  
 

§19.   Eventuella motioner resp. enkla frågor. 
  Inga motioner eller frågor hade inkommit. 
 
§20.   Redovisning av läget i regionerna: 

-  Debattartiklar om bristen på tekniklärare har förekommit. Lärare byter jobb för 
att få högre lön, skolan bjuder inte emot, vilket ofta innebär att skolan 
accepterar att TE-programmet förstörs på skolan. Det måste gå att lägga extra 
pengar på tekniklärare, dvs att konkurrera med näringslivet om tekniklärarna. 
Vilken kvalitet på ingenjörsutbildningen kommer det annars att bli?? 

- Svårt att byta jobb på mindre orter med bara en skola dvs en arbetsgivare.  
- Civilingenjörer som examinerats under senare år får inte tillgodoräkna sig 

matematik från sin examen för undervisning utan måste läsa på universitet för 
att få behörighet i matematik. 

 
§21.   Aktuell information – 
 
§22.   Övriga frågor. 
 

a) Stadgeändring, valproceduren. Förslag på Internetval under förutsättning att vi 
har epost-adresser vilket inte alltid är fallet. 

 
  b) Avtalsfrågor  
  Löneöversynen: Alla väntar på att LR skall teckna avtal. Till dess händer inget. 

Det har kommit en AD-dom angående USK:en. Där framkom att Löneavtalet inte 
är en framkomlig väg för att ställa krav på arbetsgivaren angående 
undervisningsskyldigheten.  
Arbetsmiljölagstiftningen kan däremot ge stöd för att kunna begränsa 
undervisningskravet. Vi bör lyfta fram alla nya arbetsuppgifter för lärare t ex 
gällande dokumentation, som innebär att det redan nu är en utökad arbetsbörda 
jämfört med tidigare och att det därför är viktigt att man inte utökar 
undervisningstiden. 50 tim undervisning motsvarar ca 150 arbetstimmar.  
I Stockholm gäller 504 tim/år som USK för gymnasielärare men yrkeslärare på 
gymnasiet har något mer 
Arbetstiden är reglerad på årsbasis. Återstår för lärare att föra bok. Var mindre lojal 
mot arbetsgivaren! Man kan fråga skolledningen vad man skall skära bort när tiden 
inte räcker till.  Nationella prov skall ej rättas på reglerad arbetstid.  
Ljungby tecknade inte något lokalt avtal med CF då LR fick 20 % mer för att gå 
med på nya avtalet. Det gamla avtalet måste då fortfarande gälla för Sveriges 
Ingenjörer i Ljungby. 
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  c) Kommande verksamhet. 

I samband med T-konvent 2013 önskar vi ett besök av en ombudsman för att få 
tillfälle att förankra våra synpunkter bättre än nu. 
 

§26.   Mötets avslutande. 
  Ordföranden tackade alla som medverkat och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Monica Tillberg Hesselbom 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Stig Håkansson   Enes Ziga  
 
 
 
 
 
Bilagor: 
1) Dagordning 
2) Verksamhetsberättelse 
3)  Resultat- och balansräkning 
4)  Revisionsberättelse 
 

 
 
 
   
 


