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Verksamhetsberättelse 2016
Allmänt

Verksamhetsberättelsen för år 2016 redovisar FunkiS 24:a verksamhetsår sedan starten 1993.
Årsmötet hölls den 12 maj på Panorama Hotell vid Korsvägen i Göteborg och i samband med detta hölls
konferenser och föredrag under torsdagen och fredagen 12 - 13 maj med cirka 100 konferensdeltagare. Det
FunkiS styrelse anordnade årets konferens som avhölls i Panoramas stora konferensrum. I år var det 12
utställare som tyvärr fick lite för små utrymmen till sitt förfogande. Det var Flexit, IV, Nordtec, Adotech, SP,
Airmaster, Swema, Kiwa, Swegon, Fresh, Comfort-Kontroll och Kimo som deltog i år. Inbjudna talare voro
Annika från Entreprenörsföretagen, Wanda och Björn från Boverket, Britta från Svensk Ventilation och Pia
från FSB. Dessutom var FunkiS egen personal flitig i talarstolen. På fredagkvällen var det femkamp på
Liseberg med jubileumsmiddag (OVK 25 år) på Lisebergs bästa restaurang. Under fredagen var
medresenärerna på Hagabadet, åkte på en guidad tur med en gammal spårvagn och shoppade loss i Nordstan
under ledning av en lokal guide.
Kansliet flyttade under året till Linta Gårdsväg 5A i Bromma bredvid flygplatsen. Vi börjar få ordning och
reda på de obetalda medlemsavgifterna och obetalda kursavgifterna från 2013, 2014 och 2015 tack vare idogt
arbete, men det tar fortfarande tid att leta efter medlemmar som flyttar, byter arbete, byter mejladress och
glömmer att meddela kansliet. Kurser och seminarier betalas nu efter att Kurt och Martin prickat av de som
deltar och de sköter sedan detta med inbetalning av viss procent till kansliet. Anmälningarna görs dock
fortfarande via FunkiS server för att hålla koll på vilka som gått vår utbildning. Posten går till box 43 i
Bromma och telefonen med linjeval för allmänna ärenden, ekonomiärenden och tekniska frågor är kopplad
till telefonsvarare när det inte finns passning. Telefonen är öppen 9 – 16 måndag – torsdag. Mejl till TR,
kansliet, etikgruppen och respektive styrelsemedlem (förnamn.efternam@funkis.se) besvaras på vår fritid så
man kan inte förvänta sig omedelbara svar. Ibland kan det ta några dagar innan kansliet hinner reda ut de
frågor som kommer in.
Utbildning.

Under året har FunkiS genomfört 6 kurser för de som ska ny- och om-certifieras samt 5 kurser för de
kommunala handläggarna. Totalt har 108 personer deltagit på kurserna enligt sammanställning nedan
Certifieringskurs
Kurs för kommunal
Deltagare
handläggare
Medl Ej medl
Medl Ej medl
Totalt
Göteborg
9
2
5
4
20
Malmö
11
1
12
Stockholm, 2 kurstillfällen
24
11
3
15
53
Karlstad
4
1
0
6
11
Malmö
5
3
0
4
12
Två mätkurser har hållits i Huddinge av Jan Boldrup. FunkiS radonkurser har även i år legat för fäfot men till
nästa år är det beslutat att de ska komma igång. Styr- och regler för OVK som Lars Skarenstedt tillika vice
ordförande tagit fram har tyvärr inte efterfrågats i någon större utsträckning men om intresse finns så håller
han kursen. Mer information om alla våra kurser finns på hemsidan under fliken ”utbildning”.

Länsstyrelserna
FunkiS har tillsammans med Svensk ventilation varit inbjudna till Länsstyrelserna i Växjö, Nyköping och
Luleå på deras OVK-dagar. Deltagare har varit kommunala handläggare, bygglovhandläggare och
byggnadsinspektörer. Vid dessa träffar har vi gått igenom regelverket för tillsynsmyndigheten.
Almedalen

FunkiS deltog även i år tillsammans med Svensk Ventilation på Almedalsveckan där det anordnades
rundabordskonferens med inbjudna politiker för att diskutera det som fungerar och det som fungerar mindre
bra i gällande regelverk.
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Nordbygg

FunkiS deltog i år tillsammans med RSVR på bygg- och vvs-mässan Nordbygg i Älvsjö i södra Stockholm där
vi hade en gemensam monter som var bemannad alla dagar under mässan. Under varje dag på mässan på
Svensk Ventilations egen scen berättade Torbjörn Knutsson om vårt nya digitala protokoll. Han visade även
protokollet i vår monter på den bildskärm vi hade där. Vår monter var välbesökt med stort intresse för vår
verksamhet och regelverket runt OVK

FSB

FSB, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörers utbildningsdagar hölls i Västerås och FunkiS var med i år
och hade även tid på scen för presentation av FunkiS verksamhet.

Hemsidan. Uppdateringar sker kontinuerligt både på hemsidan och Forum. FARO, FARO-S,
besiktningsprotokollet Excelversionen, Miniminivån, diagnostiska prov och RSVIs provfrågor finns för
nedladdning på Forum, liksom gamla årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser, Nyhetsbrev och Bulletiner.
Diskussionsforumet är fortfarande intressant med fördjupade diskussioner om OVK.
FoS finns

interaktivt på hemsidan och i en nedladdningsbar version för moderna mobiltelefoner. FoS är
under bearbetning och uppdateras för att stämma med nu gällande lagar och förordningar.

Remisser. FunkiS har svarat på några smärre remisser men de är inte av den digniteten att det berör OVK.
Facebook. På #Funkisverige hittar man många nyheter utlagda, material från våra årsmöten samt bilder
och diskussioner som gäller OVK.

Nyhetsbrev.

Nyhetsbreven kommer via mejl i Pdf-format till alla medlemmar. Nyhetsbreven innehåller
aktuella datum för kurser och mycket annat som har med OVK att göra. Alla Nyhetsbrev för 2016 finns att
hämta på hemsidan liksom Nyhetsbrev från 2015, 2014, 2013 och 2012. Inför årsmötet och efterföljande
konferens med föredrag och utställningar innehåller Nyhetsbreven material, kallelser och dagordningar. I
Nyhetsbreven finns även aktuella frågor till Tekniska Rådet och svar på dessa frågor.

Boverket. FunkiS deltar tillsammans med Boverket, FSB, RSVR och andra aktörer inom ventilationsområdet
i ”Samrådsgruppen för gott inneklimat”, före detta Fyrklövern. FunkiS och Boverket samråder även om
svårtolkade frågor från medlemmarna där FunkiS får hjälp att tolka hur lagar och förordningar ska följas.
Ozon

har under året varit ett eget tema i en grupp som leds av Annika Brännmark på
Entreprenörsföretagen. I den gruppen har det funnits experter på ozon, skorstensfejare, rengörare från
RSVR, Arbetsmiljöverket, Folkhälsovårdsmyndigheten, Boverket och FunkiS. Ozon som vid felaktig
hantering kan vara mycket farligt för människor.

Lokalavdelningar. Aktiviteten inom lokalavdelningarna är fortfarande låg. Styrelsen vill gärna medverka vid

lokalavdelningsmöten och där berätta om nyheter, aktuella förordningar och våra kursutbud och det finns en
budget för detta. Ring så kommer vi.

Kommunala

handläggare. FunkiS har samarbete med FSB och många kommunala handläggare är
medlemmar i FunkiS. Vi erbjuder kurser och hjälp med svar på uppkomna frågor.

Medlemsantal. I slutet av 2016 voro vi 1241 medlemmar mot 1223 vid årets start den 1 januari. 99

medlemmar lämnade föreningen av olika skäl, för det mesta var det ålder och ändrad arbetsuppgift som var
skälet, och 117 nya medlemmar har välkomnats i föreningen. Medlemskapet löper 12 månader efter antaget
medlemskap. Möjligheten till inloggning på Forum mm tas bort om medlemmen inte betalt sin avgift efter tre
månader.
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Stapeldiagram med årliga förändringar av medlemsantal och medlemstyper:

FunkiS medlemsmatriklar är tillgänglig för alla via internet på http://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 egna data är korrekta och aktuella och godkänner dessa för
visning på internet. Speciellt noga är det att alla uppgifter stämmer för fakturahantering hos det egna
företaget. Returnerade fakturor tar mycket tid i anspråk för FunkiS styrelse. Kontroll av egna uppgifter kan
respektive medlem göra på http://medlem.funkis.se där uppdateringar för fakturering, sökning,
medlemsutskick mm ska skrivas in. Nya mejladresser måste emellertid meddelas kansliet via mejladressen
funkis@funkis.se som sedan ändrar den i medlemsdatabasen.

Allmänt
Under året fortsatte vi upp arbetet med ett nytt digitalt OVK-protokoll på webben med sikte på att det ska bli
centralt åtkomligt för alla och gälla alla byggnader i hela landet. På samma sätt som energibesiktningsprotokollen och kopplade till det centrala fastighetsregistret. Protokollet heter REQS och utbildning pågår ute
på lokalavdelningarna. Vi har en treårig provperiod med utvärderingar och ändringsförslag vartefter. Det är
därefter FunkiS som helt och hållet äger detta protokoll och handhavandet. Vi arbetar för att det ska läggas in
i samma struktur som de andra rikstäckande prokollen som finns, med tillgång för alla. De som önskar
utbildning för REQS protokoll ska kontakta någon i styrelsen som kan hjälpa till med lokaler, tider och
kallelser inom respektive lokalavdelning. Styrelsen håller även kursledare för dessa halvdagskurser.

Styrelsen
Under år 2016 genomfördes 5 stycken protokollförda styrelsemöten. Mötena ägde rum 11 februari (och det
var ett virtuellt möte som Peter ordnat på Bengt Dahlgrens server), 27 april i Bromma på kansliet, 12 maj i
Göteborg i samband med årsmötet, 14 september i Bromma och 8 december i Sandhamn som avslutande
med julbord. Vid styrelsemöte den 12 maj i Göteborg hölls även ett konstituerande möte för att utse
funktioner i styrelsen. Vår revisor Ion Miller är alltid inbjuden att medverka vid våra möten och han erhåller
alla protokoll mm för sin granskning av vår verksamhet.
Styrelsemöte nr 1, 11 februari, virtuellt möte vid datorerna
Styrelsemöte nr 2, 27 april, Bromma
Styrelsemöte nr 3, 12 maj, Göteborg vid årsmötet
Styrelsemöte nr 4, 14 september, Bromma
Styrelsemöte nr 5, 8 december, Sandhamn.
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Styrelsen år 2016 bestod av:
Jan Boldrup
Tomas Axelsson
Kurt Ingeberg
Lars Skarenstedt
Olle Nevenius
Gunnar Nihlén
Peter Granath
Dennis Andersson
Torbjörn Knutsson
Ion Miller

Kassör
Tekniska Rådet
Ledamot
Vice ordförande
Ordförande
Ledamot
Sekreterare
Tekniska Rådet
Tekniska Rådet
Revisor

Protokoll
Utbildare
Lokalavdelningsgruppen
IT, Boverkets samrådsgrupp
Medlemsansvarig
Lokalavdelningsgruppen
REQS utbildning
Övervaka verksamheten

Stor-Stockholm
Stor-Stockholm
Uppland-Mälardalen
Skåne
Stor-Stockholm
Stor-Stockholm
Skåne
Göteborg
Stockholm
Stockholm Lidingö

Avtackningar:
Anders Eriksson, Lennart Axelsson, Lennart Trankell och Torsten Jenssen avtackades för det förtjänstfulla
arbetet de utfört under året och styrelsen hade förhoppningar att de skulle fortsatt arbeta med OVK i FunkiS
anda samt att de som nu lämnar arbetslivet och OVK får en trivsam verksamhet som pensionär.

Tekniska rådet, TR
TR arbetar på uppdrag av styrelsen. Den ger stöd åt styrelsen och svarar på frågor från medlemmarna. TR
består nu av sex medlemmar, geografiskt utspridda över landet. Sammankallande är Torbjörn Knutsson från
Stockholm. Telefonfrågor och frågor via mejl till tr@funkis.se från medlemmarna behandlas av TR med
avsikt att kunna publiceras i Nyhetsbreven och läggas in i FoS. FunkiS ”Frågor och Svar” (FoS) är en
sammanställning av TR-frågor av allmänt intresse. Övriga frågor till TR läggs efter hand in under Tekniska
rådet på hemsidans Forum efter att inkomna frågor behandlats vid Styrelse- och TR-mötena. TR har hand
om uppdateringarna av FARO ”FunkiS allmänna råd för tolkningen av brister och fel vid OVK” och FAROS, anpassad till system med S-ventilation. Dessa kan uppladdas i Forum och på hemsidan. Är du intresserad
av att medverka i TR så ska du kontakta styrelsen. Under året har TR funderat på att ge ut ett litet
kompendium med de vanligaste frågorna och svaren dessa. Det kommer in många frågor varje månaden om
forceringsflöden i kökskåpor, frågor om fläktar i självdragssystem, frågor om reducerade flöden, hur mäter
man CO2-styrda system, kan ventilation ersättas med kolfilterfläktar, måste man öppna fönster vid forcering,
måste man kontrollera och mäta alla lokaler vid OVK och kan man låta någon annan mäta luft och kan man
skriva protokollen utan att besöka byggnaden då? TRs ambition är att lära vad som är rätt, och inte komma
med pekpinnar.
TR medlemmar 2017:
Torbjörn Knutson
Dennis Andersson
Tomas Axelsson
Mats Nilsson
Claes Östman

Sten-Inge Sjöström

Stockholm, sammankallande och handläggare av tr@funkis.se
Göteborg
Stockholm
Göteborg
Sydost

Skåne

Etikgruppen.
EG är till för att hjälpa medlemmar som kommit i trångmål vid OVK-arbetet. EG har under perioden fram
till årsmötet bestått av Torsten Jensen och Lennart Trankell, då de på egen begäran lämnade över detta arbete
åt styrelsen att handlägga i sin ordinarie verksamhet. FunkiS syn på fallerande OVK-kontroller är att hjälpa de
som på egen hand hittat alltför smidiga genvägar för OVK-arbetet att åter arbeta seriöst med de boende och
arbetstagarnas bästa för ögonen. Mest har det varit slarvigt utförda kontroller där man missat att kontrollera
hela installationerna. Men det har även dykt upp annonser på Blocket om ”Billigast OVK” vilket Etikgruppen
uppmärksammat berörda parter på. Det kan vara svårt för den kommunale handläggaren att se på de insända
protokollen om en certifierad kontrollant gått igenom hela ventilationssystemet eller om någon ej certifierad
endast gjort mätningar och någon annan skrivit på. Föreningens Etiska regler som utarbetats av Etikgruppen
finns på hemsidan. Etikgruppen inom styrelsen nås på mejladressen etikgruppen@funkis.se.
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Valberedningen.
Vid årsmötet 2016 utsågs följande valberedning:
Jan Borglund
StorStockholm (sammankallande)
Peter Magnusson
Sydost
Peter Johansson
Örebro

Lokalavdelningar
I styrelsen är det Peter Granath och Lars Skarenstedt som har kontakterna med lokalavdelningarna. Det finns
24 lokalavdelningar med högst varierande grad av verksamhet. Vid utbildning av våra medlemmar för
hantering av REQS digitala OVK-protokoll har vi lokalmöten i respektive avdelning där vi förutom
protokollshanteringen tar upp aktuella frågor. Vid dessa utbildningar är en från styrelsen med och REQS är
uppkopplade via nätet på storbild.

Ekonomi.
För 2016 redovisar föreningen ett resultat på cirka plus 200 000 kr. 2015 års resultat var plus 10 000 kr.
Ekonomin, som är välkontrollerad, framgår av efterföljande sidor. Kostnaderna härrör sig i stort sett det
löpande arbetet som styrelsen utför med skrifter, hemsidan med Forum, Nyhetsbreven, kursverksamheten,
interna möten, deltagande i mässor och möten med Boverket och andra organisationer, ekonomiarbetet samt
telefonpassning och medlemshantering.
Intäkter för år 2016 är 2 016 488 kronor och 12 öre.
Kostnader för år 2016 är 2 006 549 konor och 57 öre
Rörelseresultat före avskrivningar och finans för år 2016 är 10 120 kronor och 75 öre
(inklusive ränta 182:20)

Se för övrigt resultatrapporten som utsänds separat veckorna före årsmötet.

Årsavgiften (medlems- och serviceavgifter)
Den sammanlagda årsavgiften under 2016 var oförändrat 1250 kr (inklusive 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 momsfritt. Årsmötet 2015 beslöt att avgifterna ska vara
oförändrad.

Föreningens styrelse i mars 2017

Olle Nevenius, ordför.

Lars Skarenstedt, v.ordför.

Jan Boldrup, kassör

Peter Granath, sekr.

Kurt Ingeberg, led.

Gunnar Nihlén, led.

Dennis Andersson, led

Tomas Axelsson, led

Torbjörn Knutsson, led.

.
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