
Protokoll · sida 1(6) 

nr 4/2018 

Organ: Sektionen för ägarstyrningen 

Tid: 20.6.2018 kl. 9.00-11.00 

Plats: Y3 mötesrum Silvertärna 

Beslutsfattare  

Närvarande: Hans Frantz 

Raija Kujanpää 

Hans-Erik Lindqvist 

Ulla Hellén 

ledamot, ordf. 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

 

Frånvarande:    

Sakkunniga: Olle Gull 

 

Björn Boucht 

Paula Granbacka 

 

Lena Nystrand 

 

Ulf Stenbacka 

 

förvaltn.dir., styrelsemedl. Seinä-

joen keskuspesula 

jurist 

förvaltn.planerare, ny sakkun-

nigmedlem fr.5.8.2018 

styrelsemedlem TeeSe, Mico och 

Eila 

styrelsemedlem TeeSe och Eila 

 

 

Övriga  

närvarande: 

   

Föredragande:    

Sekreterare: Olle Gull   

Paragrafer: 28-36 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hans Frantz 

Sekreterare: 

 

 

Olle Gull 

Justerat: Plats och tid: 

Vasa 16.7.2018 

 

 

Raija Kujanpää 

Plats och tid: 

Jakobstad 12.7.2018 

 

 

Ulla Hellén 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts allmänt till påseende under 

tiden ___.___-___.___.2018 

 

 

Olle Gull, förvaltningsdirektör 

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 

 

 



Möteskallelse · sida 2(6) 

 

Organ: Sektionen för ägarstyrningen 

Tid: 20.6.2018 kl. 9.00-11.00 

Plats: Y3 mötesrum Silvertärna 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende som behandlas Sida 

§ 28 Mötet öppnas -beslutförhet 3 

§ 29 Val av protokolljusterare 3 

§ 30 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 31 Årsredovisningar för våra viktigaste bolag 4 

§ 32 Vägledning för våra representanter i bolagsstyrelserna 5 

§ 33 Rapportering och delgivning 6 

§ 34 Övriga ärenden 6 

§ 35 Nästa möte 6 

§ 36 Mötet avslutas 6 

 

Ordförande:  

 

Hans Frantz 

      



Ärendesida 3(6) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen  20.6.2018 

 

 

 

§ 28 Mötet öppnas -beslutförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade mötet. 

 
 
 

§ 29 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Raija Kujanpää och Ulla Hellén. 

 

 

 

§ 30 Sammanträdets arbetsordning 

Sektionen noterade att styrelsen har utsett Paula Granbacka som ny sakkunnigmedlem i 

sektionen i och med att Olle Gull efter semestrarna börjar arbeta för landskapsberedningen. 

Sektionen beslöt att Björn Boucht blir sektionens föredragande. 

 

 

 

 
  



Ärendesida 4(6) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen  20.6.2018 

 

 

 

 

§ 31 Årsredovisningar för våra viktigaste bolag 

Bokslut finns bifogat för våra viktigaste bolag. TeeSe, Mico och 2M-IT inledde sin verksam-

het under 2018 så för deras del finns inget bokslut för 2017. 

 

Följande bokslut finns bifogade och en närmare presentation av dem ges på mötet. 

 

Medbit Oy      BILAGA § 31/1 

Medbit Oy, lopputilitys    BILAGA § 31/2 

Fab Eila      BILAGA § 31/3 

Seinäjoen keskuspesula    BILAGA § 31/4 

Coxa Oy      BILAGA § 31/5 

Labquality Oy     BILAGA § 31/6 

 

 

 

FD:  sektionen torde ta del av redogörelsen och anteckna den till kän-

nedom. 

 

SFÄ: Styrelsen tog del av redovisningarna. Sektionen ansåg att det 

framöver är viktigt att 2M-IT Oy beaktar de svenska kundernas 

behov även om det av praktiska orsaker varit nödvändigt att 

frångå en enhet för svensk betjäning. 

Angående Seinäjoen keskuspesula ansåg sektionen att bolaget 

borde anpassa sin kassareserv så att kommunernas pengar inte 

onödigt ligger bundna. Diskussionen om läget efter landskapet 

måste inledas med de andra ägarna, då huvudsakligen Syd-

Österbottens SVD. Det gäller landskapets roll och huruvida man 

borde undvika att bolaget blir ett renodlat dotterbolag till Sydös-

terbottens landskap. 

Till övriga delar var sektionen nöjd med bolagens verksamhet. 

Om Vasa sjukvårdsdistrikt har möjlighet till en styrelseplats i 

Coxa tas denna emot. 

  __________ 

 

 

 
  



Ärendesida 5(6) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen  20.6.2018 

 

 

 

 

§ 32 Vägledning för våra representanter i bolagsstyrelserna 

De representanter som Vasa sjukvårdsdistrikt har i de olika bolagens styrelser har kallats till 

en första diskussion med ägarstyrningssektionen. Eftersom detta är en helt ny verksamhet 

borde riktlinjer för hur samarbetet görs dras upp. Det frågor som behöver diskuteras är föl-

jande: 

 

 vilka allmänna direktiv vill ägarstyrningssektionen ge 

 vill ägarstyrningssektionen ge något enskilt direktiv för ett enskilt bolag 

 hur skall informationsgången mellan styrelserepresentanterna och ägarstyrnings-

sektionen organiseras 

 hur ordnas det fortlöpande stödet för våra representanter i bolagens styrelser 

 

 

FD:  sektionen torde föra en diskussion med representanterna och ge 

dem behövlig vägledning. 

 
SFÄ: Konstaterades att det är viktigt att ägarna har en pågående 

kommunikation angående TeeSe och Micos utveckling. Beslöts 

att det hålls ett möte med Vasa stads koncernsektion samt att 

verkställande direktörerna från TeeSe och Mico jämte våra sty-

relserepresentanter kallas till vart annat ägarsektionsmöte. 

  __________ 

 

 
  



Ärendesida 6(6) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen  20.6.2018 

 

 

 

 

§ 33 Rapportering och delgivning 

Rapport från bolagsstämma för Seinäjoen keskuspesula. 

 

 

§ 34 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

 

 

§ 35 Nästa möte 

Nästa möte hålls 14.8.2018 kl.12.00. 

 

 

§ 36 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet kl.11.00. 

 

 

 


