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Protokoll

Styrelsen kallas till möte tisdagen den 26 maj 2020 kl. 15.00 på Kronoby Folkhögskola.
Tilltället arrangeras i festsalen och vi beaktar tillräckliga avstånd mellan ledamöterna.

Ärendets Ärende
nummer

Mötets öppnande

Mötets behörighet

Val av två protokolljusterare

Godkä nnande av föredragningslistan

Revisionsberättelsen för är 2OL9

Styrelsens utlåtande över de åtgärder som revisionsnämndens
utvärderingsberättelse 2019 föranleder
Revisorns samma nfattande rapport
Än d ring av skrivn ing i gru ndavta let/fö rva ltn i ngsstadgan för Kva rnen

Övriga ärenden

Mötets avslutande
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NÄRVARANDE (Xl

Beslutande

övriga:

Protokolljustering
Kronoby den /

Lindgren, Hans-Erik (ordf.)
Sabel, Roy (vice ordf.)
Dahlin, Christian
Jakobsson, Leif

Lassila, Carola

Storbjörk, Ann-Sofi (via Teams)

Ästrand, Ulla-Maria

Pontus Wallis (bokförare)
Hans6n, Tom (rektor)

Finnila-Lindvall, Veronica
Söderberg-Su ndel l, Maria
Häggblom, Carola
Matturi-Slotte, Marja
Sundelin, Robin

Kronqvist, Andreas
Myllymäki, Tapani
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KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

5 tl Mötets öppnande
Förslag: Ordförande Hans-Erik Lindgren öppnar mötet
Beslut: Enligt förslaget

S 18 Mötets behörighet
Förslag: Mötet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört
Beslut: Enligt förslaget

S 19 Val av två protokolljusterare
Förslag: Till protokolljusterare utses Roy Sabel och Christian Dahlin

Beslut: Enligt förslaget

s20 Godkännande av föredragningslistan

Förslag: Föred ragn ingsl ista n god kä n ns i fö rel igga nde form
Beslut: Enligt förslaget

5zr Revisionsberättelse för år 2019

Revisionsberättelsen finns som bilaga 1 S 21
Den sammanfattande rapporten frän 2019 års revision finns som bilaga 2 5 27.
Förslag: Revisionsberättelsen och den sammanfattande rapporten antecknas till kännedom
Beslut: Enligt förslaget

822 Styrelsens utlåtande över de åtgärder som revisionsnämndens uWärderingsberättelse
20L9 föranleder (bilaga L 5 z1-l

Enligt KomL 5 12L skall samkommunstyrelsen ge stämman ett utlåtande om de åtgärder som
utvä rderingsberättelsen föra n leder.
I utvärderingsberättelsens (bilaga 1- I 21) över sammanfattning och rekommendationer fäster
revisionsnämnden uppmärksamhet vid ett antal frågor som av styrelsen kräver ett utlåtande.

1,. Det kumulativa underskottet
En 4-årig åtgärdsplan för täckande av underskottet inom den fria bildningen har
överenskommits med kommunerna. 104 85L,46€ återbetalas genom årlig amortering
262L2,87€ enligt andelar. Motsvarande summa återbetalades till kommunerna efter
bokslutet 2018 enligt interna beslut.
Underskottet för påbyggnadsutbildningen amorteras från och med budgetåret 2020 och
medel reserveras i budgeten för de kommande åren.

2. Avtalshanteringen
Arbetet pågår och väntas kunna slutföras under är 2O2O

3. Avtalet Kvarnen - Kronoby medborgarinstitut
Enligt avtalet fungerar rektorn för Kvarnen även som rektor för Kronoby medborgarinstitut.
Lönen och arbetsinsatsen har inte preciserats iavtalet utan enbart en totalsumma och ett
timtal (kanslihjälp) som Kvarnen bör ställa till Medborgarinstitutets förfogande.

Protokolljustering
Kronoby den / 2020
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IWARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevågen 4, 68500 Kronoby

Protokolljustering
Kronoby den /

Det kan konstateras att avtalet mellan Kvarnen och Kronoby medborgarinstitut fungerat
klanderfritt i 1-9 år. Rektorns arbetsmängd har inte nämnvärt ökat tillföljd av rektorskapet för
medborgarinstitutet, utan kan anses komplettera hans övriga engagemang till förmån för
Kvarnen. Samarbetet mellan Kvarnen och Ml kan jämföras med olika projekt, nya linjer m.m.
som finns för att komplettera Folkhögskolans utbud. Samarbetet med Ml är berikande för
Folkhögskoleverksamheten och vice versa. För samarbetet erlägger Kronoby kommun ett
månatligt arvode som granskas vart tredje år. I lönesättning har till rektorns grundlön tillfogats
en tilläggsdel (från den 1.5.2020lrsom står för engagemanget med Medborgarinstitutet.

4. Ansöka om stöd
Kvarnen ansöker årligen efter prövning alla tillgängliga bidrag.

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att utlåtandet godkänns och inga vidare åtgärder vidtas.
Beslut: Enligt förslaget

523 Revisorns sammanfattande rapport till kännedom

Revisorn har avgett en sammanfattande rapport (bilaga I S 22)
Förslag: Rapporten antecknas till kännedom
Beslut: Enligt förslaget

524 U p pgrade ri ng av skrivn i ng i gru ndavta let/förva ltn i ngsstadga n fö r Kva rnen

samkommun

På grund av diskrepans mellan grundavtalets skrivning och förvaltningsstadgans skrivning bör endera
skrivningen ändras. Med beaktande av att styrelserna i de olika medlemskommunerna, som utser sina
deltagare vid olika tidpunkter, sammanträder allt mera sällan, är det mera ändamålsenligt att
tidsfristen bestäms vara 30 dagar innan mötet, för att säkerställa att varje medlemskommun har tid
att utse sina deltagare.

Grundavtolets 7 I Sqmmontrödeskollelse
Kallelse till samkommunstämmans sammanträde skall tillsändas medlemskommunerna minst fjorton
(14) dagar för sammanträdet.

Förvoltningsstadgans 49 I Kollelse till sammontröden
Kallelse till stämmans sammanträden skall sändas minst 30 dagar före sammanträdet till varje
medlemskommun och till dem som har rätt närvara och yttra sig vid sammanträdet. lnom samma tid
ska det informeras om sammanträdet på samkommunens webbplats.

Förslag: Skrivningen kvarstår men man strävar till att informera kommunerna minst 30 dagar i förväg.
Beslut: En ligt förslaget

2020
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S 25 övriga ärenden

Rektorns beslutsförteckning till påseende
Rektorn informerade om hittills erhållna projektbidrag

s26 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. t7.Ls

'-)

.'-)

Protokolljustering
Kronobyden / 2020
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KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

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 S
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 17-26

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt
134 S 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 in nehåll

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 fåft del av beslutet.

Protokolljustering
Kronobyden / 2020
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KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevå gen 4, 68500 Kronoby

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.filhallintotuomioistuimet

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 åven 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 (145512015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en
änd ri ngssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning
protokollsutdraget.

för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till

Protokolljustering
Kronoby den / 2020 I Q^ l


