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Verksamhetsberättelse 2014 

Styrelsen får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande Gösta Mellquist 
Kassör Ingvar Lundahl 
Sekreterare Mikael Thörner 
Ledamot Kurt Svensson  
Ledamot, Claes Höckersten 
Suppleant Johan Ehn 
Suppleant Pontus Gunnäs 

Styrelsen har under året avhållit 7 protokollförda sammanträden samt ett flertal informella 
möten.  

Ordinarie föreningsstämma genomfördes 2014-05-18. 

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: 
• Ingvar Lundahl, kassör 
• Kurt Svensson, ledamot 
• Johan Ehn, suppleant 
• Pontus Gunnäs, suppleant 

Medlemmar 

Till föreningen är 57st delägarfastigheter anslutna. 

Försäkringar 

Föreningen är ansvarsförsäkrad. 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 

Under året har gräsklippning köpts in på entreprenad omfattande allmänna ytor. 

På städdagen snyggades det upp på gemensamma områden, spångar flyttades på vår 
komposthög och en fasad byttes på sophuset, gård 3. 

I samband med att likvideringen av ÅSEF påbörjats har vårt krav på ersättning för eftersatt 
markunderhåll reglerats. Detta har påverkat årets resultat positivt. 
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Under hösten installerades ny dörr på sophus gård 3 och för att möjliggöra detta ändrades 
även takkonstruktionen. 

Midsommar firades traditionsenligt med levande musik och dans kring midsommarstången.  

Under hösten genomfördes en bastuenkät och av denna framkom att föreningens medlemmar 
inte har ett intresse av gemensam dusch och bastu. Resultatet har publicerats på hemsidan. 

Nya trivselregler antogs vid föreningsstämman och dessa finns publicerade på hemsidan. 

Föreningens hemsida har förbättrats ytterligare och utgör idag en viktig informationskanal 
mellan styrelse och medlemmar. 

Under hösten installerades bredband via fiber i mark och anslutning erbjöds till föreningens 
medlemmar. 

I Krokviks Intresseförening har föreningen representerats av Niklas Edqvist som ordförande 
samt Ingvar Lundahl som kassör. 

Föreningens ekonomiska ställning vid räkenskapsårets utgång samt resultatet av dess 
verksamhet framgår av vidstående balansräkning samt resultaträkning. 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret. 

Styrelsen 

Gösta Mellquist Ingvar Lundahl Mikael Thörner 

Claes Höckersten Kurt Svensson
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