DIREKTIONEN FÖR ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA
PROTOKOLL NR 2/2020
Sammanträdesdag:

torsdagen den 28 maj kl. 17.00

Plats:

Ålands folkhögskola

Medlemmar:

x
x
x
x

Studeranderepresentanter:

x

Lärarrepresentant:
Personalrepresentant:
Föredragande/sekreterare:

x
x
x

Ordinarie
Jesper Josefsson,
ordförande
Maiken Poulsen Englund,
viceordf.
Bodil Rådland
Håkan von Krusenstierna
Jan-Erik Berglund
Ann-Christin Johansson
Jessica Wickström
Emma Edenberg
Peter Bergström
Åsa Nyman
Maria Säll-Öfverström

Ersättare
Jonas Sommarhed
Jonny Landström
Jenny Nylund
Christina von hertzen
Susann Eklund
Fredrik Schwartz
Emilia Mathisen
Arvid Wellin
Lina Nyberg-Heiniö
Marie Laaksonen-Dimic

Ärende nr.

Kommentarer/förklaringar/förslag

§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnas kl. 17.35 av ordförande Jesper Josefsson.

§ 2 Fastställande av mötesagendan
Mötesagendan fastställs med ytterligare ett ärende.
§ 3 Mötesrutiner
Med anledning av att direktionen är nytillträdd diskuteras
direktionens uppgifter och mötesrutiner.
§ 4 Mötestider
Förslag: Direktionsmöten hålls torsdag den 2 juli och den 20
augusti kl.17.00. Antagning av sökande till NYAlinjen via den
samåländska elevantagningen sker förslagsvis genom ett möte per
capsulam den 4 eller 5 juni.
Beslut: Enligt förslag.
§ 5 Protokolljustering
Förslag: Maiken Poulsen-Englund utses till protokolljusterare.
Beslut: Enligt förslag.
§ 6 Skrivelser
Följande skrivelser föredras för kännedom. Bifogas ej.
16 L1

Lagförslag om ny offentlighetslagstiftning

Protokolljusterarens initialer_____________

§ 7 Budgetuppföljning
Rektor går igenom sammanställning över inkomster och utgifter
hittills i år. Bilaga 1.
Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
§ 8 Antagning av sökande till skolans specialiserade linjer 2020–2021
Ansökningstiden för ansökan direkt till skolans specialiserade
linjer gick ut den 20.05.2020.
Det har inkommit:
2 ansökningar till Deltidsutbildningen grundår inom naturfoto
5 ansökningar till Deltidsutbildningen fördjupning inom naturfoto
2 ansökan till linjen Vildmark & Foto
19 ansökningar till grundåret på Hantverkslinjen.
3 ansökningar till fördjupningsåret på Hantverkslinjen
10 ansökningar till linjen MåBra!
Rektor presenterar de sökande enligt bilaga 2.
Förslag: Till Deltidsutbildningen, grundår och fördjupning inom
naturfoto antas sju sökande enligt förslag från linjeledare Andy
Horner. Fem studerande som har gått fördjupningsår inom
naturfoto 2019-2020, som blev avbrutet pga av
undantagstillståndet gör sin utbildning färdig under 2020-2021.
Till Vildmark & foto antas ingen sökande pga endast två sökande.
Direktionen antar sju sökande till grundåret och tre sökande till
fördjupningsåret på Hantverkslinjen enligt förslag från linjeledare
Lina Nyberg-Heiniö.
Åtta sökande antas till linjen MåBra! enligt förslag från linjeledare
Marie Johansson.
Direktionen ger också rektor rätten att härefter anta studerande till
eventuella restplatser på de specialiserade linjerna.
Beslut: Enligt förslag.
§9

Antagning till NYAlinjen läsåret 2020–2021
NYAlinjen har 40 studieplatser, varav 8 i individuell kvot.
Ansökningarna sker via den samåländska elevantagningen.
Ansökningslista kommer skolan tillhanda den 11 juni.
Enligt skolans reglemente §15 är det skolans direktion som antar
de studerande. Direktionen kan delegera antagningen att skötas av
rektor.
Förslag: Direktionen ger rektor rätten att anta studerande till
NYAlinjen för läsåret 2020-2021.
Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarens initialer_____________

§ 10 Meddelanden för kännedom
Rektor informerar följande för kännedom
- Ålands folkhögskola – upplägg rebranding/varumärke
- Skolavslutning hölls 20 maj för skolans linjer
- Rektor har semester mellan den 1–14 juni
Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
§ 11 Kommande ärenden
-

Förordnanden för läsåret 2020–2021
Budget 2021

§ 12 Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 19.00.

Jesper Josefsson
ordförande

Maria Säll-Öfverström
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt den 28.05.2020

Maiken Poulsen Englund, protokolljusterare

Protokolljusterarens initialer_____________

