
Nu kan man beställa 
alla FunkiS skrifter och 
mätlapparna via web-
ben. Kolla hemsidan. 

FunkiS nyhetsbrev 6 april 2014 

FunkiS deltog för första gången 
på en större mässa, under före-
gående vecka. Gunnar, Peter, 
Janne, Kurt, Lennart och Olle 
stod i montern på Nordbygg. 
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VAD HÄNDER i FunkiS under 2014? 
 

10-11 april FunkiS årsmöte 
med konferenser och utställ-
ningar, vid Triangeln i Malmö. 
 

15 april Kurs i Styr– och regler-
teknik för OVK-kontrollanter,  
i Göteborg 
 

17 april Injusterings– och mät-
kurs i Huddinge / Flemingsberg 
 

23-25 april Certifiering och 
omcertifieringskurs i Stockholm 
 

29 april Fyrklövern, Boverket,  
möte i Marievik 
 

13 maj Regelverkskurs  
i Östersund 
 

14-16 maj Certifiering och  
omcertifieringskurs i Göteborg 
 

16 maj Utbildning OVK för 
kommunala handläggare kurs  
i Göteborg 
 

11-13 juni Certifiering och  
omcertifieringskurs i Göteborg 

 

13 juni Regelverkskurs  
i Göteborg 
 

30 september-2 oktober  
Certifiering och omcertifierings-
kurs i Stockholm 

 

2 oktober Regelverkskurs  
i Stockholm 
 

8 oktober Utbildning OVK för 
kommunala handläggare, kurs  
i Enköping 
 

27-29 oktober Certifiering och  
Omcertifieringskurs i Malmö 
 

29 oktober Regelverkskurs  
i Malmö 
 

18-20 november Certifiering 
och  omcertifieringskurs  
i Göteborg 
 

20 november Utbildning OVK 
för kommunala handläggare 
kurs  i Göteborg 
 

24 december Julafton 
 
Anmälan se FunkiS hemsida. 

FunkiS årsmöte 10—11 april 2014 
 

Kallelse till FunkiS årsmöte 10-11 april 2014  
på Sankt Gertrud konferenscentrum  

Norra Vallgatan 18 / Östergatan 7b i Malmö. 
 
Ordinarie stämma, årsmöte 
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
3. Frågan om stämman blivit vederbörligen sammankal-

lad 
4. Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning 

och resultaträkning för föregående räkenskapsår 
5. Revisorernas berättelse för föregående räkenskapsår 
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
7. Fastställande av inträdes– och årsavgift till förening-

en för nästkommande räkenskapsår 
8. Val av styrelseledamöter 
9. Val av revisorer 
10. Val av ledamöter i valberedningen 
11. Övriga ärenden 
 - Fastställande av ändrade föreningsstadgar, tagna 
    första gången vid årsmötet den 16 maj 2013 i  
    Ulricehamn. 
12.      Mötets avslutande 
 
Anmälan till årsmötet och konferenserna ska göras på följan-
de länk: 
 

http://anmalan.funkis.se  
 

Konferensprogram-
met och utställarna 
kan ni se på nästa 
uppslag. 
 

För de medföljande 
har FunkiS ordnat 
med en shopping– 
och kulturesa över 
sundet till det vackra 
Köpenhamn 
 
Verksamhetsberättel-
sen finns på sidan 4 

Sida 1 

FunkiS kansli 
telefonnummer 

och adress 
 

Karlsbodavägen 17A 
 

Tel: 040-41 01 51 linjeval 
 

Fax: 08-26 27 23 
 

Mejl: funkis@funkis.se 
 

Box 43, 161 26 Bromma 
 

Det kan finnas kvar gamla 
telefonnummer på gamla 

trycksaker och på internet 
där många kataloger har 

fel nummer och adress 
eftersom de lever på att ta 

betalt för ändringar.  
 

Detta meddelas på före-
kommen anledning. 
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FunkiS ska på tisdag den 8 april 
ha ett möte om  att utveckla en 
App för smarta telefoner, med 
direkt tillgång till skrivbart OVK-
protokoll 

Funkis har haft årsmöten 
med konferenser över hela 
Sverige sedan 1993 då 
FunkiS bildades i Jönkö-
ping på Boverkets initiativ. 

 
 
OVK-
protokoll på  
Boverkets 
Gripen?  
 

Kan det 
funka? 

Gilla FunkiS på Facebook ! 

Vad kostar det att 

utföra OVK? 

En fråga som alltid 

dyker upp när vi pra-

tar med kunderna. 

 

KURSANSVARIG 
Lars Skarenstedt på telefon 0703-78 92 17 eller mejl  

larsskarenstedt@gmail.com 
Kursledare Kurt Ingeberg på telefon 0706-48 09 33 eller via mejladress  

project.consult@telia.com  
Information om FunkiS kurser hittar ni på FunkiS hemsida www.funkis.se 

där du även kan anmäla dig direkt via webben.  

DAGORDNING FUNKIS ÅRSMÖTE OCH KONFERENSDAGAR I MALMÖ 2014: 
 

Torsdagen den 10 april. 
 
12:00  Samling på S:t Gertrud på Norra Vallgatan 18 / Östergatan 7B 
12:45 Lunch i samband med ankomst och incheckning betalas av var och en.   
                Det finns matställen på Sankt Gertruds konferenscentrum.  
                Se http://u3709211.fsdata.se/salmsonsskafferi/ för matsedel samma vecka 
14.00  Rundan med båt i Malmös kanaler. Vi bordar båten vid kajen utanför hotellet. 
15:00  Egen tid på hotell Mayfair Tunneln http://www.mayfairtunneln.com/ på Adelgatan  
                som ligger 350 meter (4 minuter) från St Gertruds konferenscentrum 
16:00  Årsmöte för FunkiS medlemmar i konferenssalen SALMSON plan 2, ingång Receptionen 
17:00  Mikael Nordström Boverket berättar hur den kommunala hanteringen av OVK ska bli bättre 
17:30 Rundvandring hos utställarna med tipsfrågor och kaffe i MUSIKHALLEN plan 3 
20:00  2-rätters middag med alternativ för allergiker och veganer samt dryckespaket 
                Musikunderhållning med quiz under ledning av Lars Skarenstedt 

 

Fredagen den 11 april. 
 
07:00  Frukost på hotellet 
08:45  Konferensstart. 

- Malmö Stad hälsar FunkiS välkomna till tröskeln till kontinenten 
- (Medföljande deltar i shopping- och kulturtur Malmö - Köpenhamn.) 

09:00  Folkhälsomyndigheten 
- Vilka mål finns för gott inomhusklimat? 

09:25  Boverket. Wanda Rydholm 
- Behöver vi ettor och tvåor? 
- Vad gäller efter Uppsaladomen?  
- Information nyheter i BBR 2014 

10:00  Kaffe och besöka utställningarna med tipsfrågorna.  
Passa även på att prata med medlemmarna i Tekniska Rådet och Etikgruppen 

10:30  Vem ska övervaka att OVK utförs? Kommunernas och länsstyrelsernas roll 
 Kurt Ingeberg rapporterar från ett möte med SKL 
10:50       OVK-protokoll. FunkiS har provat olika OVK-protokoll och planerar för en App.  
                Resultaten redovisas av Jan Boldrup och Rolf Andersson 
11:10  Mätinstrument, avvikelser vid mätning. Redovisning av provningar som 
                genomförts på testlabbet i Huddinge under vintern. Jan Boldrup redovisar 
11.30  Luftflöden i lägenheter och forceringskrav i mörka badrum och kök 
                Vad gäller för byggnader med olika byggregler som grund? Olle Nevenius redovisar 
11:45       Mäklarnas ansvar när någon köpt en lägenhet där ventilationen byggts bort och OVK under- 
                känns? Är det s.k. ”dolda fel”? Vi ska med hjälp av en jurist reda ut vad köparen kan kräva.  
12:00  Gemensam lunch 
13:00  Swedcert om de nya certifieringarna, tider, platser och frågor. Percy Stark redovisar 
13:20  Utställarna redogör för sina produkter och tjänster 
14:30  Kaffe med mazarin 
15:00  Certifierade Injusterare? Annika Brännmark från Entreprenörsföretagen 
15:10  Utbildningar. Kurt Ingeberg går igenom FunkiS utbildningsprogram ”bli bättre” 
15.30  Kan vi bli bättre? Frågor till panelen 
15:50  Prisutdelning på tipsfrågorna 
16:00  Avslutning 
 
Anmälan kan göras via länken http://anmalan.funkis.se eller genom att sända in bifogad anmä-
lan till FunkiS, Box 43, 161 26 Bromma, mejla till funkis@funkis.se eller faxa till 08-26 27 23. 

Gäller inte medverkan vid årsmötet torsdag 16.00 som alla medlemmar är välkomna till utan anmälan. 



Swema och Calle Welinder 
kommer naturligtvis att vara med 
oss under årsmötesdagarna.  
Bilder föreställer dock inte Calle 
utan Den Lille Havfruen i Kö-
penhamn. 

          Sida 3 

FunkiS årsmöte med utställningar och konferensdagar i Malmö den 10—11 april kommer även att erbjuda en tur på de vackra 
kanalerna samt ett besök vid Turning Torso. Sankt Gertruds konferenscentrum där vi håller hus är en mycket vacker del av det 
gamla genuina Malmö som pietetsfullt renoverats och bevarats för eftervärlden. 

Rapport om Mätosäkerhet 
hos Direktflödesmätare. 

 

Alla deltagare på årsmötet 10-
11 april kommer att fritt få den 
helt färska rapporten om mät-
osäkerheten hos direktflödesmä-
tare som FunkiS arbetat fram i 
samråd med Mikael Nutsos på 
Locum, som har hand om lands-
tinget byggnader i Stockholms 
län.  

Köpenhamn 
Köpenhamn är Danmarks ekonomiska, kulturella och vetenskapliga centrum. 
Idag bor det ca 570 000 invånare i Köpenhamns Kommun, medan Huvudstads 
området, som motsvarar Köpenhamns tätort, har runt 1.1 miljoner invånare. 
I Köpenhamn finns det mesta, bland annat har de en gågata som oftast nämns 
som världens längsta gågata, Strøget. Shoppinggatan är ca 1.1 km lång och går 
mellan torgen Rådhusplatsen i väst och Kongens Nytorv i öst.  Här vimlar det 
med folk och gatuartister blandat med butikskedjor som Zara, H & M och de 
lite dyrare modebutikerna som Gucci, Chanel och Prada. Ta gärna en titt inne 
på Illum Bolighus som har det mesta inom dansk design och mat.  Fortsätt 
längst ner på Strøget tills ni når det omtalade Nyhavn och njut av alla goda 
restauranger med danskarna goda smörrebröd. 

Andra sevärdheter i närområdet är exempelvis: Den lille havfrue, Tivoli, Botaniska 
Have & Christiania. 

 
 
 
 
 
 
 

Kimo, Swema. IVT, Comfort-Controll och Tovenco 
är utställare som medverkar vid årsmötesdagarna. 
 
 
Någon vecka efter årsmötet kommer ni som deltagare 
att få all dokumentation från dagarna hemsänt via mejl. 
  



Sida 4 

Nyhetsbrev 
6 april 2014   

 
 
Anmälan till 
kurserna kan 
nu göras 
direkt på 
hemsidan …. 

Funkis har en e
gen 

Facebooksida  

FunkisverigeFunkisverigeFunkisverigeFunkisverige  

(http://

www.facebook.com/

funkisverige)  

där det finns en
 hel 

del att läsa om 
 OVK 

 
 
Verksamhetsberättelse 2013 
 

Allmänt  
 

Verksamhetsberättelsen för år 2013 redovisar FunkiS 21:e verksamhetsår sedan star-
ten 1993.  
 
 

Årsmötet hölls den 16 maj på Folkets Hus i Ulricehamn och i samband med detta 
hölls konferenser och föredrag under torsdagen samt fredagen 16 - 17 maj med cirka 
100 konferensdeltagare. Denna gång var det funkismedlemmen Stefan Blomqvist 
som tillsammans med ordförande Olle Nevenius anordnade årets konferens med 
hjälp av personalen på hotellen Bogesund och Nyboholm. Utbildning och Kunskap 
var ledorden för årets konferens. Utställare i år var Lindab, Comfort-controll, Swe-
ma, Spirare/Frakka AB, IV produkter, Tovenco, KIMO instrument, Olivtree Myser, 
SP Sitac och KIWA Swedcert. Utställarna höll korta anförande om sina produkter 
och tjänster. Wanda Rydholm och Björn Fredljung från Boverket, Annika Bränn-
mark från Entreprenörsföretagen, Lillemor Edvinsson från FSB, Kurt Ingeberg från 
FunkiS TR, utbildningsverksamhet och Per-Martin Hedman från Frankekåpan håll 
föredrag under dagen. Kvällens trerätters avnjöts på hotell Bogesund efter ett före-
drag om öl och provsmakning av olika ölsorter. 
 
 

Kansliet. Kansliverksamheten är nu helt digitaliserad och uppdragen att övervaka 
samt genomföra verksamheten ligger på FunkiS styrelse och Tekniska Rådet. Den 
lilla post vi får går nu till en postbox. Telefonen med linjeval för allmänna ärenden, 
ekonomiärenden och tekniska frågor är kopplad till telefonsvarare när det inte finns 
telefonpassning.  
 

 
     Totalt under 2013 hölls 12 kurser med 106 kursdeltagare. 

Deltagare Datum Kurser 

7 17-jan UVKK Umeå 

6 15-mar OVK Regelverkskurs Göteborg 

14 8-10-april OVK Certifieringskurs Göteborg 

8 23-apr UVKK Göteborg 

6 18-sep UVKK Umeå 

6 19-sep Regelverkskurs Umeå 

10 24-26-sep Certifieringskurs Enköping 

10 15-okt UVKK Enköping 

8 17-18-okt Regelverkskurs Birka Line 

11 29-31 okt Certifieringskurs Göteborg 

10 14-nov. Regelverkskurs Jönköping 

10 27-nov. Regelverkskurs Göteborg 



 
 
Utbildningen. Utbildningen har snabbt blivit väldigt populär och omfattar nu regelverkskurser för fortbildningen, ut-
bildning till OVK-kontrollant med certifieringsskrivning, utbildning för kommunala handläggare av OVK-frågor, mätkur-
ser, kurser i styr- och regler för OVK samt de viktiga radonkurserna. De tre förstnämnda kurserna hålls i alla våra större 
städer. Mätkurserna hålls i Huddinge under ledning av Jan Boldrup och radonkurserna hålls i Nässjö av Johnny Rosendal 
och Gilbert Jönsson på uppdrag av FunkiS. Det senaste tillskottet till kursverksamheten är ”Styr- och regler för OVK” 
som Lars Skarenstedt tillika vice ordförande håller. Lars är sedan årsskiftet även ansvarig för kursverksamheten med hjälp 
av Kurt Ingeberg. Mer information finns på hemsidan under fliken ”utbildning”. Ovan finns en uppställning av kursverk-
samheten under året. Utöver dessa Enköpingsbaserade kurser har det hållits radonkurser i Nässjö under Johnny Rosen-
dahls ledning och Mätkurser i Huddinge under Jan Boldrups överinseende. 
 
Hemsidan. Uppdateringar sker kontinuerligt både på hemsidan och Forum. Uppdaterade FARO, FARO-S, besiktnings-
protokollet Excelversionen, Miniminivån, diagnostiska prov och RSVIs provfrågor finns för nedladdning på Forum, lik-
som gamla årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser och gamla Bulletiner. Diskussionsforumet är välbesökt. Mejladres-
ser till styrelsens medlemmar är förnamn.efternam@funkis.s men även funkis@funkis.s som läses av alla i styrelsen, och 
tr@funkis.s som läses av Tekniska Rådet.  
 
FoS interaktivt på hemsidan är nedladdningsbart för moderna mobiltelefonerna för arbete ute på fältet. FoS behövs ju-
steras mht ändrade regelverk och det arbetet ska påbörjas 2014.  
 
Remisser. Det var inte så stor aktivitet med remisserna i år utan det inskränkte sig till medverkan i Fyrklövern 
och Samrådsgruppen med Boverket, där vissa frågor som berör oss i FunkiS diskuterades.  

Bulletinen. Gamla nummer av Bulletinen kan hämtas på Forum. På sikt ska alla gamla Bulletiner hamna där. 
 

Facebook. Funkis har en egen Facebooksida Funkisverige där det finns en hel del godbitar som berör OVK. 
 

Nyhetsbrev. Nyhetsbreven kommer nu ut varje månad och de behandlar aktuella ämnen men även en del sedelärande 
artiklar finns i varje nummer. Det finns mycket som inte alla känner till när det gäller OVK. Det största problemet är att 
fortfarande har 25 av våra medlemmar inte angett sin mejladress i medlemsdatabasen samt att ungefär lika många har 
felaktig mejladress eller bytt mejladress utan att meddela oss på kansliet via funkis@funkis.se. Alla övriga uppgifter så-
som angivande av referensnummer och separata faktureringsadresser måste medlemmen själv ändra på http://
medlem.funkis.se. De medlemmar som inte har rätt mejladress nås inte av vår information. Styrelsen lägger ned mycket 
tid på att söka på rätta uppgifter om dessa medlemmar, tid som vi helst vill lägga ned på viktigare saker som att ändra FoS 
och de 160 frågorna. Nyhetsbreven för 2013 finns att hämta på hemsidan liksom äldre Nyhetsbrev.  
 

Boverket. FunkiS har ett bra samarbete med Boverket genom en Samrådsgrupp och Fyrklövern som fortfarande träffas 
och diskuterar frågor som är av gemensamt intresse. Det finns grupper inom Boverket som i sin iver att göra byggandet 
billigare vill tumma på de tekniska kraven för att bortföra fukt och emissioner. Ventilationsbranschen med sin gedigna 
kunskap arbetar dock för att vidmakthålla gott inomhusklimat för alla boende och FunkiS är med sina samlade erfarenhe-
ter drivande i dessa frågor.  
 

Lokalavdelningar. En gupp inom styrelsen har fått i uppdrag att få fart på verksamheten. Resultat kommer under 2014.  
 

Kommunala handläggare. Under året lades FSV ned och medlemmarna har gått över till FSB. FunkiS strävar att knyta 
de som vill ha hjälp i sitt arbete med OVK-hantering närmare till oss. Vi erbjuder dem kurser och hjälp med svar på upp-
komna frågor. Styrelsen har en medlem avdelad till dessa kontakter.  
 

Medlemsantal  
 

I slutet av 2013 var vi 1144 medlemmar och medlemsantalet är i stort sett stabilt. Pensionsavgångarna har ökat något 
men nya medlemmar kommer till. FunkiS är en etablerad förening dit nya funktionskontrollanter söker medlemskap. Se-
dan slutet av året löper medlemskap 12 månader efter antaget medlemskap. Möjligheten till inloggning tas bort om med-
lemmen inte betalt sin avgift efter viss tid.  
 
 
 
 
 



 
 

Tabell, årliga förändringar av medlemsantal och medlemstyper: 

 
FunkiS medlemsmatriklar är tillgänglig för alla via internet på http://www.funkis.se för dem som söker OVK-
besiktningsmän. De är nu upplagda dels efter namn och dels efter nummer. Här finns även länkar till Boverket register. 
FunkiS medlemsmatrikel är uppbyggd så att full sökbarhet finns för alla uppgifter. Medlemmarna ansvarar själva för att 
de egna data är korrekt och aktuella. Viktigt att poängtera är att alla uppgifter stämmer för fakturahantering hos det egna 
företaget. Returnerade fakturor tar mycket tid i anspråk för FunkiS styrelse. Detta gör respektive medlem på http://
medlem.funkis.se varvid uppdateringar för fakturering, sökning, medlemsutskick mm sker med automatik. Nya mejlad-
resser måste emellertid meddelas kansliet via mejladressen funkis@funkis.se.  
 

Styrelsen  
 

2013 genomfördes fem protokollförda styrelsemöten. Möten ägde rum den 11 februari i Bromma, den 18 april i Brom-
ma, den 16 maj i Ulricehamn på Folkets Hus i samband med årsmötet, den 5 september i Bromma samt den 12 decem-
ber i Fleninge mellan Helsingborg och Ängelholm. Den 16 maj hölls även ett konstituerande möte för att utse funktioner 
i styrelsen. 
 

Styrelsen år 2013 efter årsmötet: 
 

Peter Granath sekreterare      Skåne   vald till 2014 
Jan Boldrup kassör    StorStockholm  vald till 2015 
Kurt Ingeberg tekniska rådet    Uppland-Mälardalen  vald till 2015 
Olle Nevenius ordförande (direktvald)   StorStockholm  vald till 2015 
Gunnar Nihlén  medlemsansvarig    StorStockholm  vald till 2014 
Rolf Andersson tekniska rådet    Skåne   vald till 2014 
Lars Skarenstedt vice ordförande    Skåne   vald till 2015 
 

Avtackningar: 
 

Christer Johansson och Anna Liedman avtackades för förtjänstfullt arbete och de erhöll en present på årsmötet som tack 
för sina insatser. 
 

Tekniska rådet, TR  
 

Tekniska Rådet, som funktion, svarar på frågor från medlemmarna. Tekniska Rådets medlemmar är geografiskt utspridda 
över landet. Det kommer in telefonfrågor samt frågor via e-post till tr@funkis.se från medlemmarna och dessa frågor 
behandlas med avsikt att kunna publiceras i Nyhetsbrev och läggas in i FoS. FoS ska nu uppdateras mot nya byggregler 
och kompletteras med nya frågor vartefter de behandlats. Alla betydande frågor till TR läggs efter hand in i mappen 
”Tekniska Rådet” på Forum, vartefter de behandlats vid Styrelse- och TR-mötena. TR har haft hand om FARO ”FunkiS 
allmänna råd för tolkningen av brister och fel vid OVK” och FARO-S, anpassad till system med S-ventilation, som nu 
uppdaterats och är uppladdare i Forum och på hemsidan. FunkiS styrelse söker kontinuerligt efter medlemmar med erfa-
renhet som vill medverka i TR.  
 

TR medlemmar 2013:  
Kurt Ingeberg , Uppland/Mälardalen, Mats Nilsson, Göteborg (handläggare av tr@funkis.se), Claes Östman Sydost, 
Rolf Andersson  Skåne och Sten-Inge Sjöström, Skåne 

Typ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Riks 731 831 971 1061 1050 1015 969 885 848 844 806 792 788 793 786 813 878 913 995 1067 1089

Lokal 152 215 318 368 378 377 364 327 311 310 301 298 286 294 301 275 228 178 158 98 0

K_OVK-handl 0 0 0 0 0 0 0 0 63 66 67 72 70 82 84 81 75 66 65 59 55

Ej uppgift 80 86 63 45 40 36 26 31 29 30 28 28 35 30 29 26 8 7 14 0 0

Summa 963 1132 1352 1474 1468 1428 1359 1243 1251 1250 1202 1190 1179 1199 1200 1195 1189 1164 1232 1224 1144
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Under året slutade Stig Fritsch och Roland Lindquist arbeta och övergick till att vara pensionärer på heltid. De är mycket 
saknade i arbetet med TR där de burit upp verksamheten.  
 

Etikgruppen. EG har under verksamhetsåret bestått av Torsten Jensen och Lennart Trankell. Etikgruppen har behandlat 
en del tvistoärenden där våra medlemmar varit inblandade. Styrelsen gav EG i uppdrag att se över föreningens Etiska 
regler detta har utförts och förslag till Nya Etiska Regler för funkis medlemmar har överlämnats till styrelsen och lagts in 
på hemsidan samt publicerats i ett Nyhetsbrev. Etikgruppen nås på mejladressen etikgruppen@funkis.se  
 

Valberedningen  
 

Vid årsmötet 2013 utsågs följande valberedning:  
 

Ann-Christine Eksell StorStockholm (sammankallande) 
Sonja Eimar Uppland-Mälardalen 
Christer Johansson Uppland-Mälardalen 
 

Lokalavdelningar  
 

Funkis lokalavdelningar med sammankallande var vid utgången av verksamhetsåret följande: 
 

Norrbotten Göran Löthgren 
Västerbotten Göran Andersson  
Värmland Jan Svanegård  
Uppland/Mälardalen Kurt Ingeberg  
Örebro Kennet Eriksson 
Stor-Stockholm Mikael Östlund 
Fyrstad              Zdenko Petrusic 
Skaraborg Lennart Axelsson 
Sydost Berry Gunnarsson 
Halland Magnus Swärdh 
Skåne Sven-Åke Ahlström 
Göteborg Torleif Sandgren 
 

Ekonomi.  För 2013 redovisar föreningen ett resultat på plus 200 kkr. 2012 års resultat var på minus 55 kkr. Ekonomin, 
som är välkontrollerad, framgår av efterföljande sidor. Kostnaderna har sjunkit i och med den satsning på IT-sidan som 
nu genomförts och de hänför sig till det löpande arbetet med våra skrifter, hemsidan med Forum, Nyhetsbreven, kurs-
verksamheten, interna möten, möten med Boverket och andra organisationer, ekonomin samt telefonpassning och med-
lemshantering.  
 

Intäkterna för år 2013 är drygt 1,7 mkr. 

Kostnader för år 2013 är drygt 1,5 mkr. 
Rörelseresultat före avskrivningar och finans för år 2013, är cirka 200 kkr. 
 

Årsavgiften (medlems- och serviceavgifter) 
Den sammanlagda årsavgiften under 2013 var 1250 kr (inkl moms) för ordinarie medlem. Den består av medlemsavgift 
100 kr, serviceavgift 920 kr samt moms på serviceavgiften med 230 kr. Kommunala handläggare betalar 250 kronor plus 
moms, och pensionerade medlemmar som helt saknar anknytning till arbetande företag betalar 100 kronor, och det är  
momsbefriat. Årsmötet 2013 beslöt att avgifterna ska vara oförändrad. 

Föreningens styrelse i februari 2014  

 

 

   

Olle Nevenius, ordför. Lars Skarenstedt, v.ordför. Jan Boldrup, kassör Peter Granath, sekr. 
 
 

 
 
 
 

   

Kurt Ingeberg, led. Gunnar Nihlén, led. Rolf Andersson, led.  


