
VästKom

Styrelsen

Plats och tid

Beslutande

Frånvarande

Övriga deltagande

Utses attjustera s Ransgård

Underskrifter I

Sekreterar. .....1..

Thomas Jung

Ordförande.

Justerande
ård

PROTOKOLL
Sam manträdesdatum

zo16-o4-o5

Residenset, Vänersborg, tisdagen den 5 april zot6,
kl.o9r5- 10.30.

Ulf Olsson, ordförande
Mattias Josefsson

Crister Persson

Kjell Hedvall
Conny Johansson
Peter Lindroth
Maftin Carling
Liselotte Broberg
Anneli Hulthén
Paula Örn
Jonas Ransgård

Vakant efter Margareta Lövgren

Stefan Svensson

Katarina Jonsson

PaulÅkerlund
lngemar Samuelsson

Thomas Jungbeck
Joakim Svärdström
AnneliSnobl
Per-Olof Hermansson
Helena Söderbäck
Anneli Bjerde

Blad r



VästKom

Styrelsen

PROTOKOLL
Sam manträdesdatu m

zo16-o4-o5
Blad z

Sro
Mötet öppnas
Ordförande Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat

Srr
Presentation
Ordföranden välkomnar dels Anneli Snobl som är ny Förbundsdirektör i Fyrbodals

kommunalförbund och dels Anneli Bjerde som är ny Utvecklingsstrateg på Väst-

Kom.

Srz
Val avjusterande
Styrelsen beslutar att utse Jonas Ransgård att justera dagens protokoll

Sr¡
Årsbokslut zor5 för VästKom.
Thomas J ungbeck föredrar.
Thomas redovisar kortfattat verksamhetsberättelsen för zor5 där ett antal viktiga

händelser beskrivs. Det ekonomiska utfallet av verksamheten innebär att basverk-

samheten redovisar ett mindre överskott som kan återbetalas till medlemmarna.

överskott i projekt och andra externfinansierade aktiviteter balanseras vid årsskif-

tet och förs över till zo16.

Styrelse beslutar att godkänna Årsbokslut zor5 för VästKom innebärande att
88 ro9 kr återbetalas till medlemmarna samt

att överlämna årsbokslutet till revisorerna och föreningsstämman för behandling

Sr+
Uppdragsavtal med Ernst & Young avseende revisionsuppdrag för VästKom
zor6-zor8.
VästKom har träffat avtal med Ernst & Young avseende revisionsuppdrag för verk-

samhetsåret zor5. Förslag finns nu att träffa ett nytt avtal med Ernst & Young

också för åren zo16-zo18. Det finns stora fördelar med att ha ett revisionsarbete

från samma leverantör över lite längre tid. Ernst & Young har presenterat ett för-
slag till avtal för den angivna treårsperioden.

Styrelsen beslutar att träffa uppdragsavtal med Ernst & Young för åren zo:16-zo:.8

enligt presenterat förslag.

Srs
Attesta ntförtecknin g för VästKom
En uppdatering av attestantförteckningen för VästKom har gjorts på grund av ny-

anställning och vikariat på Gryning Vårds ekonomifunktion.
Styrelsen beslutar att fastställa bilagda attestantförteckning att gälla fr.o.m. den 5
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S16
Rapport om arbetet i 3RFVM-projektet.
Thomas Jungbeck föredrar. Thomas beskriver kort det aktuella läget i projektet.

Kommunföreträdare finns med i kravställningsarbetet och roSK deltar i den cen-

trala styrgruppens arbete liksom i arbetsgrupper i respektive region/landsting. Den

framtida möjligheten för andra landsting och kommuner att ansluta sig till 3RFVM
diskuteras just nu iprojektet.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Srz
Ärenden till dagens möte med BHU.
Styrelsen går igenom dagens agenda. Följande noteringar görs.

Beträffande punkt ro "Vilka är frågorna som BHU bör ta upp framöver?" diskuterar

styrelsen de olika uppfattningar som finns om dels den roll som kommunföreträ-
darna spelar och dels de frågor som borde initieras av kommunsidan. Det finns ett
önskemål om att ställa samman de frågor som behandlas av BHU och hur ett ären-

des gång och beredning ser ut. Detfinns också uppfattningar om att BHU-mötena

är relativt passiva med många rapporter och föredragningar. Det är önskvärt att
korta ner dessa liksom att försöka ha en kortare mötestid. Det finns synpunkter på

att VGR ibland agerar som om kommunalförbunden vore dotterbolag. lntrycket
blir att de inte betraktas som jämbördiga parter.

Sr8
Avslutning
Ordförande Ulf Olsson tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat.
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