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Verksamhetsberättelse 2019

Allmänt 

TÅLCs ändamål är att samla anställda inom Ålands landskapsregering eller dess 

affärsverk för att bevaka deras arbets- och lönevillkor samt deras sociala intressen. 

Under året fördes fortsatta förhandlingar om de i budgetar reserverade medlen för 

att uppnå ännu en deletapp mot lika lön för likvärdigt arbete. För TÅLC-

medlemmarna gäller tjänstekollektivavtalen under tiden 1.2.2018-31.3.2020. 

 

Styrelsen 

På höstmötet den 29 november 2018 valdes styrelsemedlemmar för dem som var i 

tur att avgå. Marica Bomanson-Österlund, Marina Eriksson, Monica Lindqvist och 

Birgitta Sjöberg omvaldes alla för 2019-2020. Istället för Regina Stenroos-Wibom, 

som avsagt sig återval, invaldes Birgitta  Ahlqvist. Iris Åkerberg avgår på grund av 

pension och istället invaldes Ulrica Dahlberg för 2019. 

Suppleanterna Björn Ekblom och Katarina Viljanen återvaldes för 2019-2020. 

Istället för Birgitta Ahlqvist invaldes Sonja Widelius för 2019-2020 och istället för 

Ulrica Dahlberg invaldes Annette Rumander för 2019. 

  

Styrelsen för TÅLC r f har i sin helhet under året bestått av följande personer 

(mandatperioden inom parentes):

Ordinarie       Deltagit i antal möten  

Ordförande  Sara Alopaeus, näringsavdelningen (2018-2019) 8 

Viceordförande  Marita Ahlfors, Högskolan på Åland (2018-2019) 8 

Sekreterare  Birgitta Sjöberg, ÅHS (2019-2020) 8 

Kassör   Airi Jürine, finansavdelningen (2019-2020) 5 

Medlemmar  Marica Bomanson-Österlund, AMS (2019-2020) 8 

 Ansti Dahlen, utbildnings- och kulturavd (2018-2019) 6 

 Marina Eriksson, lagtinget, (2019-2020) 5 

Birgitta Ahlqvist, ÅHS (2019-2020) 7 

Hans Lindfors, ÅHS, (2018-2019) 8 

 Monica Lindqvist, regeringskansliet (2019-2020) 7 

   Ulrica Dahlberg, Högskolan på Åland(2019-2020) 8  
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Suppleanter 

Sonja Widelius, ÅHS (2019-2020)    3 

Annette Rumander, utbildnings- och kulturavd (2019)  - 

Björn Ekblom, infrastrukturavd. (2019-2020)  - 

Åsa Karlsson, finansavdelningen (2018-2019)  5 

Jan-Ole Lönnblad, utbildnings- och kulturavd. (2018-2019)  1 

Katarina Viljanen, Ålands polismyndighet (2019-2020)  -  

 

Verksamhetsgranskare 2018-2019 

Ralf Stolt, ordinarie   Dan Backman, ersättare 

Ulf Lindvik, ordinarie  Ann-Catrin Vinberg, ersättare 

 

TÅLC representerades av följande medlemmar i nedannämnda organ under 

verksamhetsåret. Medlemmarna utses av TCÅ på förslag av TÅLC: 

 

Ordinarie       Ersättare 

TCÅs styrelse 2019-2020 

Linda Mattsson, ordförande 

 

TCÅs styrelse 2018-2019 

Dan Sjövall, Ålands polismyndighet   Kristian Eriksson, Ålands polismyndighet 

Marita Ahlfors, Högskolan på Åland  Kerstin Sundman, AMS      

 

Förtroendemän för TÅLC 2018-2020 

För landskapsregeringen 

Carola Boman, fastighetsverket   Ansti Dahlén, utbildnings- o kulturavd. 

Regina Stenroos-Wibom, finansavd.  Marica Bomanson-Österlund. AMS 
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För ÅHS 

Linda Mattsson, ÅHS    Hans Lindfors, ÅHS 

 

TCÅ har utsett Carola Boman till huvudförtroendeman. 

 

 

Samarbetskommittéer 

Från personalens sida är förtroendemännen medlemmar i förvaltningens samarbets-

kommittéer och personalråd. Syftet med samarbetskommittén är att främja samarbetet 

mellan landskapet som arbetsgivare och dess personal. Samarbetet ska ge personalen 

möjlighet att delta i utvecklandet av verksamheten och att påverka beredningen av 

beslut som gäller det egna arbetet och arbetsförhållanden samt främja ett gott resultat i 

fråga om serviceproduktion och ekonomi. Samarbetskommittén sammanträder vid 

behov, dock minst två gånger per år.  

 

 

Samarbetskommittén vid centralförvaltningen och vissa underlydande 

myndigheter och enheter 

Förtroendeman Regina Stenroos-Wibom    

Förtroendeman Carola Boman 

Samarbetskommittén vid centralförvaltningen och vissa underlydande myndigheter och 

enheter har sammanträtt några gånger under 2019. Då har bl a landskapsregeringens 

budgetförslag behandlats.  

Samarbetskommittén vid ÅHS 

Förtroendeman Linda Mattsson     Hans Lindfors  

Hans Lindfors har som ersättare till Linda Mattsson deltagit vid samarbetskommitténs 

möten fram till och med augusti 2019 därefter har Linda Mattsson skött det. 

Samarbetskommittén vid ÅHS sammanträder regelbundet en gång i månaden, i 

praktiken före varje ÅHS’ styrelsemöte. På mötet informerar förvaltningschefen om vad  

som ska tas upp på styrelsemötet. Protokollen från samarbetskommittén finns 

tillgängliga på ÅHS intranät så fort de har blivit undertecknade. 
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Lokal samarbetsgrupp 

Vid en verksamhet som varaktigt har minst 40 anställda kan en lokal samarbetsgrupp 

bildas enligt överenskommelse mellan verksamhetens ledning (representanter för 

arbetsgivaren) och personalen. En lokal samarbetsgrupp kan också bildas på begäran av 

arbetsgivaren eller minst 1/3 av personalen. En lokal samarbetsgrupp har till uppgift att 

behandla för verksamheten övergripande personalfrågor eller andra ärenden som 

parterna kommer överens om att behandla i samarbetsorganet. Ingen sådan lokal 

samarbetsgrupp fanns inom förvaltningen under verksamhetsåret. 

 

TCÅs förhandlingsgrupper 2018-2020 

TCÅs förhandlingsgrupper bereder de avtalsmål som ska ligga till grund för 

förhandlingarna med arbetsgivaren om tjänstekollektivavtalet. Följande medlemmar 

representerar TÅLC: 

Allmänna sektionen: 

Sara Alopaeus, näringsavdelningen 

Dan Sjövall, Ålands polismyndighet delar uppdraget med  

Kristian Eriksson, Ålands polismyndighet 

Regina Stenroos-Wibom, finansavdelningen delar uppdraget med 

Åsa Karlsson, finansavdelningen 

Marica Bomanson-Österlund, AMS  

ÅHS sektionen 

Hans Lindfors, ÅHS  

 

Linda Mattsson, ÅHS  

Ulrica Sandberg, ÅHS        

 

TÅLC representerades under verksamhetsåret av följande medlemmar i nedannämnda 

organ. Medlemmarna utses av landskapsregeringen på förslag av TCÅ/TÅLC. 
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Ordinarie       Ersättare 

Landskapets tjänstetvistnämnd 2016-2019 

Leif Hägglund     Åsa Karlsson, 2dra ersättare  

 

Landskapet Ålands tjänstedelegation 2017-2020 

Yvonne Aspholm    Sara Alopaeus 

 

Landskapet Ålands pensionsfond 2016-2019 

Sara Alopaeus     Mikael Johansson   

 

Rådgivande delegationen för Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet, AMS 2019-2020 

Ansti Dahlén     Mikael Johansson 

 

 

 

Verksamheten 

Under året höll TÅLC två föreningsmöten, vår- och höstmöte. 

Vårmötet hölls den 16 maj 2019 i Självstyrelsegården och samlade 48 deltagare. På 

vårmötet behandlades bl a verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2018 och övriga 

stadgeenliga ärenden. Mötet avslutades med middag på Park Restaurang. 

Höstmötet hölls den 19 november 2019 i Självstyrelsegården och samlade 54 

medlemmar. På höstmötet behandlades verksamhetsplanen och budgeten för 2020. 

Mötet avslutades med middag på Kvarter 5.  

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 (8) sammanträden med 108 (99) 

paragrafer. Sammanträdena hölls på Självstyrelsegården. Årets sista möte avslutades 

med lunch på Indigo Restaurang och Bar.  
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Styrelsen har 

förutom bl a medlemsansökningar, -utträden, medlemsförmåner samt ekonomi även följt 

med situationen på olika arbetsplatser.  

 

 

Medlemmar 

Under året har styrelsen godkänt 21 (året innan 9) nya medlemsansökningar. Utträtt ur 

föreningen har totalt 22 (16) medlemmar gjort. Den 31 december 2019 var 

medlemsantalet således 235 (236) st, 183 kvinnor och 52 män.   

 

Medlem antas som betalande medlem från den dag ansökningshandlingarna inkommit 

om medlemmen inte önskar annorlunda.  

 

De som går i pension kan på begäran kvarstå som fullvärdiga medlemmar ett år efter sin 

pensionering med rätt att delta i allmänna möten. Ingen medlemsavgift betalas. Under 

2019 utnyttjade sex medlemmar som gick i pension denna möjlighet.  

 

Ekonomi 

Medlemsavgiften var under året 0,9 procent av bruttolönen. Bokslutet för 2019 visar på 

ett överskott om 9169,76 euro. De huvudsakliga intäkterna är medlemsavgifter, drygt 

79 000 euro. Vår aktielägenhet genererade en hyresintäkt om drygt 12 000 euro. 

Kostnaderna bestod till större delen, närmare 55 procent, av avgifter till TCÅ och 

arbetslöshetskassan Statia. Under året var medlemsförmånerna och 

medlemsaktiviteterna den andra större utgiften, drygt 14 500 euro, medan årsarvodena 

och de övriga arvodena gick på 13 417,50 euro. 

 

Medlemsaktiviteter 

TÅLC försöker väcka medlemmarnas intresse för den fackliga verksamheten genom att 

bl a sponsorera besök till olika mässor, teaterbesök eller artistuppträdanden. Under 

verksamhetsåret gjorde vi en två-dagsresa till Sala Silvergruva med övernattning på 

Sätra Brunn. Totalt reste 41 TÅLC medlemmar och 1 icke TÅLC medlem. 
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TÅLC sponsorerade följande föreställningar för sina medlemmar 

- Elvis musikal   32 biljetter 

- Rock Off     25 pass 

- Chess i Helsingfors  5   st 

Medlemmen kan ta en icke-TÅLC-medlem med sig under förutsättning att icke-TÅLC-

medlemmen betalar biljettens fulla pris. 

 

Medlemsförmåner 

Under verksamhetsåret har TÅLC erbjudit sina medlemmar olika medlemsförmåner: 

 

- en fritidsolycksfallsförsäkring i Lokal Tapiola till reducerat pris samlade 81 (84) 

medlemmar  

- under hösten inköptes kalendrar för 2020 till de medlemmar som ville ha en sådan 

- en årsreseförsäkring i Lokal Tapiola till reducerat pris samlade 105 st medlemmar  

 

Uppvaktningar, avtackningar och kondoleanser 

Under året uppvaktades följande personer  

Styrelsemedlemmarna Monica Lindqvist och Åsa Karlsson uppvaktades med 

anledning av att dom fyllt 60 år.  

 

 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till TCÅs verksamhetsledare, förtroendemän, 

medlemmar och övriga som på olika sätt deltagit i föreningsarbetet och därmed bidragit 

till en fungerande verksamhet.  

 

 

 

 

 

Styrelsen för TÅLC r f 
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