VERKSAMHETEN PÅ OAJ ÖSTERBOTTENS REGIONFÖRENING
Regionföreningens uppgifter
•
•
•
•
•

Påverka hur OAJ:s mål och avsikter uppfylls på landskapsnivå
Ha kontakt med beslutsfattare på regional nivå, avge utlåtanden och delta i diskussioner i medierna
samt ta del av projekt på landskapsnivå
Stöda lokalavdelningarna i intressebevakningen
Främja samarbetet mellan medlemsgrupperna
Ordna regionala evenemang och utbildningar

Sektionernas uppgifter:
•

•
•
•

Ta upp ärenden som berör den egna medlemsgruppen till behandling i styrelsen: behandla aktuella
ärenden som berör lärargruppen i fråga och som kommit fram i hela verksamhetsområdet och
framföra åtgärdsförslag för regionföreningen om hur lärargruppens ställning kan främjas i regionen
Intressebevakning för den egna sektionen; bereda en verksamhetsplan och utveckla sektionens
verksamhet
Utse representanter till OAJ Österbottens styrelse och regionföreningens kommittéer
Sköta den interna kommunikationen inom sektionens medlemsföreningar samt förstärka
samhörigheten; ha kontakt med lärargruppens medlemmar i hela regionen, ordna gemensam
verksamhet för sektionen och vid behov ordna utbildning som riktar sig till sektionens egna
medlemmar

•
•
•

Skriva pro memorior från sina möten och göra en sammanfattning av sektionens verksamhet till
regionföreningens verksamhetsberättelse
Vid behov avge utlåtanden på begäran av regionföreningens ordförande
Sköta den interna kommunikationen för sektionens medlemsföreningar

Teamens uppgifter:
Arbetsutskottets uppgift är att bereda ärenden som ska behandlas i styrelsen. Arbetsutskottet leds
av regionföreningens ordförande.
Intressebevakningsteamets uppgift är att kartlägga intressebevakningsfrågor inom olika utbildningsgrader i
regionen och fundera hur regionföreningen kan påverka dem. Intressebevakningsteamets sammankallare
utses separat och gruppen verkar även som stödgrupp för regionombudet.
Informationsteamet ger ut regionföreningens tidning och sköter regionföreningens interna och externa
kommunikation. Den webbansvariga sköter regionföreningens webbplats. Informationsteamet leds av en
informationssekreterare.
Utbildningsteamet planerar och ordnar gemensamma utbildningar för regionföreningen. Utbildningsteamet
leds av en utbildningssekreterare.
Motionsteamet planerar motionsverksamhet för regionföreningen och har kontakt med
skolidrottsförbundet KLL.

Välkommen med i OAJ Österbottens verksamhet!
OAJ Österbottens regionkontor
Organisationen Assistant
Niina Suokas
Handelsesplanaden 4 bost. 20
65100 Vasa
tfn 050 470 1199
e-post niina.suokas@oajpohjanmaa.fi
http://www.oajpohjanmaa.fi/

Ordförande för OAJ Österbottens regionförening
Kari Nieminen kari.nieminen@seinajoki.fi tfn 040-5779984
Regionombud för OAJ Österbottens regionförening

Tuula Ala-Lantela tuula.alantela@gmail.com tfn 040-8421484

