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Representantmöte 2014 i Umeå.  
Tibor, Stig, Ingvar, Monica, Per, Carl-Fredrik, Siv och Heino 
 
 
Protokoll fört vid representantmöte/årsmöte 19 mars 2014 
Plats: Dragonskolan, Umeå 
Deltagare:  
Tibor Muhi, Stockholm, ordf. 
Carl-Fredrik Mortimer, Göteborg, vice ordf. 
Stig Håkansson, Stockholm, kassör och webbmaster 
Siv Jonsson, Karlstad, styrelseledamot 
Per Rydén, Kristianstad, ersättare i styrelsen 
Monica Tillberg Hesselbom, Huddinge, sekreterare i styrelsen 
Ingvar Ericsson, Eskilstuna, ordf. valberedningen 
Heino Kipatsi, Karlstad, representant Bergslagen 
 
§ 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. 
§ 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 
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Siv Jonsson  
§ 6. Mötet befanns stadgeenligt utlyst. 
§ 7. Anmälan av övriga frågor samt fastställande av föredragningslistan.  
Stadgeändring 
Avtasfrågor  
Kommande verksamhet: en kurs för TLL-medlemmar 
 
§ 8. ÅRSMÖTE: Tibor Muhi öppnade årsmötet. 
§ 9. Verksamhetsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.  
§10. Styrelsens ekonomiska redovisning lästes upp,  
Resultaträkning godkändes och lades till handlingarna.  
Telefontjänst för telefonkonferenser som TLL använder kan användas obegränsat antal gånger. 
§11. Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna, föreslår ansvarsfrihet. 
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.hemma@bostream.nu 
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@skolor.orkelljunga.se 
 
§14. Fastställa det genom poströstning förrättade Representantvalet Inga poströster har 
inkommit. Protokoll från TLL:s styrelsemöte skall skickas till representanter. 
§15. Nominera kandidater till SI-organ enl kap 6, valkorporation till fullmäktige. 
Monica Tillberg Hesselbom, Huddinge och Tibor Muhi är anmälda till korporationen TLL: 
§16. Fastställa eventuella kompletteringar av inkomst- och utgiftsstat för det pågående 
räkenskapsåret. 
Inga kompletteringar fastställdes.  
§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. Budget säkerställs via förbundet. 
§18. Fastställa arbetsordningen för det kommande verksamhetsåret. 
§19. Eventuella motioner resp enkla frågor. 
Inga motioner eller frågor hade inkommit. 
§20. Redovisning av läget i regionerna: 
§21. Aktuell information – 
Arbetsmiljö:Arbetsmiljöverket har undersökt arbetsmiljön för lärare i Stockholm. Vite om 2 
milj pga brister i åtgärder som förelagts utbildningsförvaltningen. AV öppnar ärendet på nytt 
därför att det inte skall uppfattas som att man kan betala sig fri från krav på rättelse. 
Löneöversyn: En del kommuner gör extra satsningar på lärare jfr. andra grupper. I Stockholm 
satsar politiskt på 1,5 % över märket vilket motsvarar 3,7 %. Det gäller alla med pedagogiska 
arbetsuppgifter. I Huddinge, lönekompensation från politiker 0,5 % mer än för andra grupper, 
vilket inte lärarorganisationerna är nöjda med. Utgång osäker. I Karlstad görs ingen särskild 
lärarsatsning. 
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§22. Övriga frågor. 
a) Stadgeändring, valproceduren. Hela Sverige utgör en enda valkrets med 8 ordinarie 

ledamöter. Se bilaga. 
b) Avtalsfrågor – Löneavtalet för lärare fungerar inte som tänkt. Utvärderingen som skulle 

redovisas för ”alla berörda” enligt löfte under FUM 2013 har ännu inte skickats ut. 
c) Kommande verksamhet – Mötet beslöt att ha som ambition att erbjuda en energi- och 

miljökurs under vecka 44 i höst. 
§26. Mötets avslutande. 
Ordföranden tackade alla som medverkat och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Monica Tillberg Hesselbom 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Siv Jonsson     
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