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Årsmöte 
 

Tid Söndagen den 20.11.2022 klockan 9.00  

Plats Radisson Blu Hotel, Uleåborg, Hallituskatu 1, 90100 Uleåborg  

MÖTETS ÖPPNANDE OCH KONSTITUERANDE 

1 Öppnande av mötet 

Föreningens ordförande Tuija Mäntsälä öppnar mötet. 

 

Mötet hör OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO:s ordförande Lauri Hietalahti 

presentera aktualitetsöversikt. 

 

 

2 Val av mötesordförande 

Förslag Mötet väljer två ordföranden. 

 

Beslut 

 

 

3 Val av mötessekreterare 

Förslag Mötet väljer två sekreterare. 

 

Beslut 

 

 
4 Val av protokolljusterare och rösträknare 

Förslag Mötet väljer två protokolljusterare och tre rösträknare. 

 

Beslut 

 

 

5 Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 

Enligt föreningsstadgarnas 11§ bör kallelse till årsmöte och årsmötets 

föredragningslista tillsändas per email till medlemsföreningarna senast 19 dygn 

före mötet. Möteskallelse och föredragningslista publiceras på föreningens 

webbsida. 

 

Samtliga medlemsföreningar bör meddela skriftligt eller elektroniskt sina valda 

mötesrepresentanter och suppleanter samt deras respektive röstantal senast 9 

dagar före mötet till föreningens styrelse. 
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Förslag Möteskallelse har tillsänts medlemsföreningarna den 1.9.2022 (bilaga 1) 

och har publicerats på föreningens webbsida den 1.9.2022. 

Mötet konstaterar, att till mötet har anmält sig ______ officiella 

mötesrepresentanter, vars sammanlagda röstantal är _______ röster. 

Mötet besluter godkänna yttranderätt till övriga närvarande. 

 
Beslut 

 

 

6 Godkännande av arbetsordning 

Förslag Mötet besluter godkänna arbetsordning enligt föredragningslistan. 

 

Beslut  

 

 

ORDINARIE MÖTESÄRENDEN 

7 Godkännande av valutskottets verksamhetsinstruktioner 2022 

Förslag Mötet besluter godkänna valutskottets verksamhetsinstruktioner 2022 

(bilaga 2). 

 

Beslut 

 

 
8 Tillsättande av behövliga utskott 

Valutskottet tillsätts enligt beslut av årsmötet 2018. 

 

Valdistrikten nominerar till valutskottet en representant per regionförening. 

Valutskottet har 17 medlemmar. 

 

I valutskottet har respektive medlem lika många röster, som regionens närvarande 

representanter har i årsmötet.  

 

Valutskottet bereder årsmötet ett förslag till styrelsens medlemmar och 

suppleanter. Valutskottet bör ta i beaktande utbildningsbranscherna, 

utbildningsstadierna och den regionvisa representationen.  

 

Förslag Mötet utser valutskott och väljer ordförande i valutskottet. 

 

Beslut 
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9 Beslut om antalet ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter för år 2023 och 

tillsättande av kandidater till styrelsens medlemmar och suppleanter 

Enligt föreningsstadgarnas 16 § hör till styrelsen förutom presidium minst 10 och 

högst 14 övriga ordinarie medlemmar. Varje ordinarie medlem har en personlig 

suppleant. 

 

För närvarande har styrelsen 12 ordinarie medlemmar. 

 

Förslag Mötet besluter, att det förutom presidium finns tolv medlemmar i 

styrelsen. 

 

Mötet för remissdebatt om AO:s styrelsemedlemmar och suppleanter i 

turen att avgå. Mötet utser kandidater. De inom utsatt tid inskickade 

kandidatpresentationerna finns på föreningens webbsida. 

 

Beslut  

 

 

10 Föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 

Föreningens sekreterare Tuovi Pasma presenterar verksamhetsberättelsen. 

 

Förslag Mötet godkänner verksamhetsberättelsen för år 2021 (bilaga 3). 

 

Beslut  

 

 

11 Föreningens räkenskaper och verksamhetsrevisorernas berättelse om föregående 

räkenskapsperiod samt fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet 

Viceordförande Johanna Toivanen presenterar föreningens räkenskaper 1.1.2021–

31.12.2021 (bilaga 4a) samt bokslutets verksamhetsberättelse (bilaga 4c). 

 

Mötet hör revisionssamfundets yttrande och verksamhetsrevisorns berättelse 

(bilagorna 4c och 4d). 

 

Förslag Mötet diskuterar och besluter om fastställande av bokslut och beviljande 

av ansvarsfrihet. 

 

Beslut  

 

 

12 Medlemsavgiftens storlek och uppbörd 

Förslag Mötet besluter, att medlemsavgiften som uppbärs av AO:s medlemmar 

är till storleken 0,10 % av medlemsföreningarnas medlemmars 



 

Föredragningslista  4 (6) 

  
  
6.10.2022  

 

 

beskattningsbara totalinkomst. Medlemsavgiften uppbärs i samband 

med OAJ:s centrerade uppbörd av medlemsavgift. 

 

Mötet konstaterar, att OAJ:s andel år 2022 är 0,80 % av den 

beskattningsbara totalinkomsten varav OAJ återbetalar AO den andel,  

som OAJ:s höstfullmäktige godkänner i sitt möte den 16.-18.11.2022. 

 

Beslut  

 

 

13 Styrelsemedlemmarnas arvoden, ersättningar för inkomstbortfall, reseersättningar och 

revisorsarvoden 

Förslag Mötet besluter, att styrelsemedlemmar ersätts för möten, förhandlingar 

och representation enligt mötesarvoden godkända av OAJ:s fullmäktige.  

 

Mötet besluter, att styrelsemedlemmarna ersätts för resekostnader i 

enlighet med statens resedirektiv samt för inkomstbortfall på basen av 

arbetsgivarens löneintyg eller vikariearvode.  

 

Mötet besluter om arvoden för år 2023 enligt bilaga 5. 

 

 Revisorsarvode betalas enligt räkning. 

 

Beslut  

 

 

14 Föreningens verksamhetsplan för år 2023 

Föreningens ordförande Tuija Mäntsälä presenterar verksamhetsplanen. 

 

Förslag Mötet besluter godkänna styrelsens förslag till föreningens 

verksamhetsplan för år 2023 enligt bilaga 6. 

 

Beslut  

 

 

15 Föreningens budget för år 2023 

Viceordförande Johanna Toivanen presenterar budgeten. 

 

Förslag Mötet besluter godkänna styrelsens förslag till föreningens budget för år 

2023 enligt bilaga 7. 

 

Beslut 
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16 Föreningens styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter för kalenderåren 

2023-2024  

För närvarande har styrelsen 12 ordinarie medlemmar. 

 

Av de ordinarie medlemmarna är i turen att avgå (inom parentes suppleant): 

Jari Jokinen, yrkeshögskola (Minna Kaija-Kortelainen, yrkeshögskola) 

Tarja Mäenpää, andra stadiet (Sanna Kettunen, andra stadiet) 

Ulla Maija Nyman, andra stadiet (Juha Lindström, andra stadiet) 

Heidi Savolainen, yrkeshögskola (Saija Flinkkilä, yrkeshögskola) 

Seppo Säätelä, andra stadiet (Kimmo Siuruainen, andra stadiet) 

Anni Koppanen, andra stadiet (Teija Mäntylä, andra stadiet) 

 

I styrelsen fortsätter fram till den 31.12.2023 (inom parentes suppleant): 

Jaana Antila, andra stadiet (Toivo Heikkilä, andra stadiet) 

Jari Hourula, andra stadiet (Niina Aho, andra stadiet) 

Tuovi Pasma, andra stadiet (Pauliina Huhtasalo, andra stadiet) 

Terhi Saarinen, andra stadiet (Kirsi Vartiainen, andra stadiet) 

Markku Seppälä, yrkeshögskola (Jussi Kuoppala, andra stadiet) 

Kirsti Vänskä, yrkeshögskola (Mervi Juntunen, yrkeshögskola) 

 

Förslag Mötet väljer istället för de avgående styrelsemedlemmarna till styrelsen 

sex ordinarie medlemmar och till dem personliga suppleanter för tiden 

1.1.2023–31.12.2024. 

 

Beslut  

 

 

17 Revisorsamfund samt verksamhetsrevisor och verksamhetsrevisorsuppleant 

Enligt föreningsstadgarnas 15. § väljer årsmötet revisorsamfund samt 

verksamhetsrevisor och verksamhetsrevisorsuppleant.  

 

Som revisorsamfund har fungerat Nexia Oy Tilintarkastusyhteisö med CGR Jukka 

Havaste som ansvarig revisor samt som verksamhetsrevisor Eija Viitala från OAJ:n 

LAB ammattikorkeakoulun opettajat paikallisyhdistys ry och som 

verksamhetsrevisorsuppleant Kari Vauhkonen från OAJ:n Stadin ammattiopiston 

opettajayhdistys ry. 

 

Förslag Mötet väljer revisorsamfund samt verksamhetsrevisor och 

verksamhetsrevisorsuppleant för verksamhetsåret 2023. 

 

Beslut  

 

 
18 Åtgärder vidtagna på basen av årsmötesmotioner från år 2021 

Föreningens viceordförande Johanna Toivanen presenterar. 
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Förslag Till kännedom. 

 

Beslut 

 

 
19 Behandling av medlemsföreningars inom utsatt tid inlämnade motioner 

Enligt föreningsstadgarnas 13. § bör medlemsföreningarna inlämna sina motioner 

till styrelsen två månader före det ordinarie mötet. Till den 20 september hade 

medlemsföreningarna inlämnat xx motioner (bilaga 8). 

 

Viceordförande Tapio Lindfors presenterar. 

 

Förslag Mötet godkänner styrelsens svar på motionerna (bilaga 9). 

 

Beslut 

 

 

MÖTETS AVSLUTANDE 

20 Mötets avslutande 

Mötesordförande avslutar mötet. 


