Kallelse till förbundsfullmäktige Extra sammanträde
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
Torsdagen den 28 april 2022, kl. 17.00–19:00.
Sammanträdet genomförs som videomöte via Zoom.
Länk förmedlas i kalenderbokning.
Åhörare erbjuds att följa fullmäktige via separat länk, som förmedlas till
anmälda dagen före sammanträdet och på hemsidan.
Handlingar publiceras i NetPublicator.
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1

Sammanträdets öppnande (§10)
Ordförande Roland Gustbée förklarar sammanträdet öppnat.

2

Upprop (§11)
Upprop förrättas.

3

Fastställande av föredragningslista (§12)
Förslag till beslut
Att utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

4

Val av protokolljusterare och tid för justering (§13)
Till protokolljusterare utses … att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet.
Justering sker …
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Information – Förbundsdirektören (§14)
KSA 22-2022
Sammanfattning
Förbundsdirektör Anders Sylvan informerar om verksamheten.
•
•
•
•
•
•
•

Lägesbild
Månadsresultat mars -22
Verksamhetsstatistik
Förbundsordning
Rättsprocesser
Redundansupphandling
Budgetprocess

Förslag till beslut
Att
notera informationen
7

Beslut – Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021 (§15)
KSA 39-2022
Sammanfattning
Årsredovisning 2022 har utvecklats i en strukturerad, begriplig och lättläst form.
I slutet av 2021 presenterade ett förväntat överskott på drygt 10 miljoner kronor.
Efter en sent inkommen faktura kopplat till simulatorutbildning blev en revidering nödvändig.
.
Beslutsunderlag
• KSA 39-2022 KSA Årsredovisning
• 220407 §43 protokoll KSA Förbundsstyrelse
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•
•
•
•
•
•
•

KSA - Revisionsberättelse för år 2021 signed
KSA - Missiv för 2021 års granskning signed
Granskning av ekonomistyrning och ekonomisk utveckling år 2021
KSA - Granskningsrapport årsbokslut 2021 KSA
KSA - Grundläggande granskning år 2021
Granskning av delårsbokslut per augusti 2021
Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapporten per augusti 2021

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Att
fastställa Årsredovisning 2021
Ordförandes förslag till beslut
Roland Gustbee (M), förbundsfullmäktiges ordförande föreslår
Att
styrelsen ska beakta revisorernas rekommendationer och återkomma med ett yttrande
till fullmäktige och revisorerna med en redovisning av vidtagna eller föreslagna åtgärder
för att hantera kvarvarande brister.
Att
att förbundsfullmäktige beviljar styrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2022.
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