Protokoll
Styrelsen kallas till möte tisdagen den 28 maj 2019 kl. 16.00? (genast efter stämmans slut)
på Kronoby Folkhögskola.
Ärendets
nummer

§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31

Ärende

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Val av två protokolljusterare
Godkännande av föredragningslistan
Verkställande av stämmobeslut från den 28.5.2019
Mötets avslutande

Hans-Erik Lindgren (12 sep 2019)

Hans-Erik Lindgren, ordf.
Enligt uppdrag
Tom Hansèn (31 maj 2019)
______________________
Tom Hansén, rektor
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NÄRVARANDE (X)
Beslutande:
x
x
x
x
x
x
x

Lindgren, Hans-Erik (ordf.)
Sabel, Roy (vice ordf.)
Dahlin, Christian
Jakobsson, Leif
Lassila, Carola
Storbjörk, Ann-Sofi
Åstrand, Ulla-Maria

Finnila-Lindvall, Veronica
Söderberg-Sundell, Maria
Häggblom, Carola
Matturi-Slotte, Marja
Sundelin, Robin
Kronqvist, Andreas
Myllymäki, Tapani

Övriga:
x

Hansén, Tom (rektor)

Protokolljustering
Kronoby den
/

2019

Ann-Sofi
Storbjörk (3 jun 2019)
_____________________________

Ulla-Maria
Åstrand (31 maj 2019)
______________________________
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§ 26
Mötets öppnande
Förslag: Ordförande Hans-Erik Lindgren öppnar mötet
Beslut: Ordförande Hans-Erik Lindgren öppnade mötet kl. 16.25

§ 27
Mötets behörighet
Förslag: Mötet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört
Beslut: Enligt förslaget

§ 28
Val av två protokolljusterare
Förslag: Till protokolljusterare utses Ann-Sofi Storbjörk och Ulla-Maria Åstrand
Beslut: Enligt förslaget
§ 29

Godkännande av föredragningslistan

Förslag: Föredragningslistan godkänns i föreliggande form
Beslut: Enligt förslaget

§ 30
Verkställande av stämmobeslut från den 28.5.2019
Förslag: Styrelsen konstaterar att stämmans beslut tillkommit i laga ordning och kan
därmed verkställas (stämma 28.5.2019).
Beslut: Enligt förslaget
§ 31

Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 16.30

Protokolljustering
Kronoby den
/

Storbjörk (3 jun 2019)
2019 Ann-Sofi
_____________________________

Ulla-Maria
Åstrand (31 maj 2019)
______________________________
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 26-31
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt
134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer:
ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran.
Myndighet hos vilken omprövning yrkas är
Styrelsen för Kvarnen samkommun
Torgarevägen 4
68500 KRONOBY
info@kvarnen.fi
Paragrafer:
Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Omprövningsbegärans innehåll
Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad det grundar sig på. Omprövningsbegäran skall
undertecknas av den som framställer den.
Beslut som gäller upphandling
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till
Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Paragrafer:
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Protokolljustering
Kronoby den
/

Storbjörk (3 jun 2019)
2019 Ann-Sofi
_____________________________

Ulla-Maria
Åstrand (31 maj 2019)
______________________________
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast
av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövingsbegäran, kan
ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.
Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA, vaasa.hao@oikeus.fi
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragraf 60
Besvärstid 30 dagar
Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en
ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Detaljerad
anvisning
protokollsutdraget.

Protokolljustering
Kronoby den
/

för

begäran

om

omprövning/besvärsanvisning

Storbjörk (3 jun 2019)
2019 Ann-Sofi
_____________________________

fogas

till

Ulla-Maria
Åstrand (31 maj 2019)
______________________________

