Gilla FunkiS på Facebook !

FunkiS Nyhetsbrev
18 april 2017
Funktionskontrollanterna i Sverige
Tel: 040-41 01 51 (linjeval)

Kansli: Linta Gårdsväg 5A, Box 43, 161 26 Bromma
www.funkis.se
mejladress: funkis@funkis.se

Ansvarig utgivare Olle Nevenius (ordförande FunkiS)

Årgång 24 nummer 98 (Bulletiner och Nyhetsbrev)

http://www.facebook.com/funkisverige

FunkiS nyhetsbrev 18 april 2017

18 april 2017

VAD HÄNDER i FunkiS under 2017?

Årsmötet med konferenser 4-5 maj 2017
FunkiS årsmöte 2017 torsdag 4 maj i Östersund

http://arsmote.funkis.se
Redan

de gamla romarna
(alltså inte de gamla romerna) visste hur man
skulle ventilera sina byggnader för att hålla dem fria
från fukt och andra emissioner och ge folk ett drägligt klimat. Det kan man
tydligt se vid en rundvandring i Pompeji söder om
Neapel i skuggan av Vesuvius. Romarna saknade
dock grundläggande medicinska kunskaper varför de
trots gott inomhusklimat
ändå inte blev så gamla.
FunkiS digitala OVKprotokoll hittar ni här:
https://funkis.reqs.se/

Frågor till FunkiS
bör ställas via mejl för att du
ska vara säker på att få ett
svar. Det kan trots det ta
några dagar eftersom alla i
styrelsen arbetar ideellt med
detta och har mycket arbete
inom våra respektive företag
under dagarna. Meddelande
kan även lämnas på telefon
men det kan dröja innan vi
hinner lyssna av dem.

FunkiS kansli
Linta Gårdsväg 5A
Tel: 040-41 01 51 linjeval
Fax: 08-26 27 23
Mejl: funkis@funkis.se
Box 43, 161 26 Bromma
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Program enligt nedan. Exakt program delas ut vid start på fredagen
vid samlingen. Vid ankomsten delas rumsnycklar och program ut.
Torsdag 4 maj:
14:00
FunkiS årsmöte på Frösö Hotell i konferensrummet med
kaffe och tilltugg. Ingen anmälan krävs för årsmötet.
16:00
Kort paus innan vi fortsätter med konferensprogrammet
16:30
Samling konferensrummet och öppningstal av Östersunds
starke man som ska hälsa oss välkomna till Jämtland.
17:00
Grupparbete angående VAV-system och OVK av dessa.
Tomas Axelsson från Tekniska Rådet leder arbetet
19:30
Gemensam middag på hotellet med tal av de som önskar.
Fredag 5 maj:
07:00
Frukost på hotellet för de som har logi inbokad
08:00
Konferensstart. De medföljande åker till Östersund med
lokal guide för besök på Jämtli, lunch och shopping
08:15
Britta från Svensk Ventilation berättar om skolor och de
rön om dåligt inneklimat som tagits fram. Ska vi göra
undantag för skolor med dåligt klimat och överfulla rum?
08:35
Wanda från Boverket ska berätta om kommande ändringar i regelverken och hur vi ska förhålla oss till dessa. Det
blir även en diskussion om den Höijska motionen 2016.
09:05
Kiwa och Kimo berättar om nyheter som berör OVK
09:15
Annika från Plåt & Ventföretagen visar uppföljningen av
certifiering av injusterare. Tobbe och Tomas bisittare.
09:35
Annika presenterar Ozongruppens arbete och ny hemsida
10:00
Kaffe och Jämt-bulle, bensträckare bland utställarna.
Tipspromenaden börjar nu.
10:30
Johan Andersson Ozontech berättar om hur ozonrening
kan användas om man följer allt säkerhetstänk på rätt sätt.
10:45
SP Ulf P berättar kort om nyheter som berör OVK.
10:50
Dennis från Tekniska Rådet tillsammans med Björn från
Boverket redogör för hur vi i våra OVK-protokoll ska
förhålla oss till AFS, FoHMFS och Miljöbalken. Hur
redovisar vi resultaten?
11:15
VAV. Tomas redovisar resultatet från torsdagens övningar i grupperna, diskussioner med en fabrikant om VÅV
11:45
Lunch på hotellet
12:45
REQS protokoll. Magnus förklarar hur enkelt det används
13:00
Forcering i kök och mörka badrum. Vad menar Boverket
att vi ska ha för bedömning om det som utförs idag. Olle
leder en diskussion om denna mest vanliga fråga till TR
13:10
Calle från Swema visar oss nyheter som berör OVK
13:15
Rena kanaler. Pelle från RSVR leder en diskussion om
detta och vilka bedömningar vi ska göra vid OVK.
13:30
Anders ComfortControll berätta om ljudmätning klass 2
13:50
Kaffe och Östersunds-bakelse.
14:20
FunkiS utbildningsplaner 2018. Kurt berättar om dessa.
14:35
Tipsfrågesvaren och prisutdelning. Peter leder detta
14:55
Avslutning. FunkiS nye ordförande ger en åsiktsförklaring inför jubileumsåret 2018 då FunkiS blir 25 år.

KURSER:
Certifierings– och omcertifieringskurser OVK:
Malmö:
Kur s Nr :1707
9-10 med skrivning den 11 maj
Stockholm:
Kur s Nr :1709
13-14 med skrivning den15 juni
Umeå:
12-14 sept 2017 Kurs Nr: 1711
Göteborg:
17-19 okt 2017 Kurs Nr: 1713
Jönköping:
21-23 nov 2017 Kurs Nr: 1715
Malmö:
28-30 nov 2017 Kurs Nr: 1717
Stockholm:
12-14 dec 2017 Kurs Nr: 1721
OBS att på den tredje dagen
för ovanstående kurser skriver man ett prov för Certifieringsorganet och den kostnaden tas ut av det organ man
certifierar för.
**************************
Utbildning för kommunala
handläggare av OVK:
Malmö:
11 maj 2017
Stockholm:
15 juni 2017
Umeå:
14 sept 2017
Göteborg:
19 okt 2017
Jönköping:
23 nov 2017
Malmö:
30 nov 2017
Stockholm:
14 dec 2017

Kurs Nr: 1708
Kurs Nr: 1710
Kurs Nr: 1712
Kurs Nr: 1714
Kurs Nr: 1716
Kurs Nr: 1718
Kurs Nr: 1720

Mer information och anmälan se
http://www.funkis.se
och
http://anmalan.funkis.se/
OBS på anmälan ska anges dels mejladress till kursdeltagaren och dels
mejladress till fakturamottagaren.

SE ÄVEN BiLAGOR !!

Årgång 24 nummer 98 (Bulletiner och Nyhetsbrev)
Härmed kallas du till FunkiS ordinarie årsmöte i Östersund 4 maj 2017 klockan 14:00

Ordinarie stämma, årsmöte
Årsmöte ska hållas en gång årligen under perioden mars-maj månad. Följande
ärenden ska förekomma på årsmötet:
1 Val av ordförande och sekreterare för stämman
2 Val av två justeringsmän
3 Fråga om stämman blivit vederbörligen sammankallad
4 Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning för
föregående räkenskapsår
5 Revisorernas berättelse för föregående räkenskapsår
6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7 Fastställande av medlems- och serviceavgifter till föreningen.
8 Val av styrelseledamöter
9 Val av revisorer
10 Val av ledamöter i valberedningen
11 Övriga ärenden
a) motion angående möjlighet för certifierade injusterare att söka medlemskap i FunkiS.
Medlemmars motioner till stämman ska vara ingivna senast den 31:e januari
Det åligger styrelsen att upptaga sådant ärende på föredragningslistan. Kallelse
med föredragningslista ska utsändas till medlemmarna senast tre veckor före
den dag då stämman ska hållas.
Bilagt detta förra nyhetsbrevet fan ni FunkiS verksamhetsberättelse för det 23e
verksamhetsåret. Ett original finns underskrivet av samtliga styrelsemedlemmar
och den kommer att uppvisas på årsmötet, men av säkerhetsskäl lägger vi ut en
utgåva som saknar signaturerna. Bilagt detta Nyhetsbrev finner ni en ekonomiredogörelse.
Revisionsberättelsen är klar och cirkulerar just nu bland styrelseledamöterna för
underskrift innan revisorerna skriver på den till presentationen på årsmötet.
Välkomna till Östersund, republiken Jämtlands huvudstad
Anmäl dig för konferenserna i samband med årsmötet på

http://arsmote.funkis.se
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Hur tar man sig till och från Östersund?
Med tåg (se https://www.sj.se/):
09:45 – 18:18 Tåg Stockholm—Östersund via Mora och Inlandsbanan. Obs onsdagen den 3 maj.
10:22 – 16:31 Tåg Stockholm—Östersund via Sundsvall (SJ och Tågkompaniet) Obs onsdagen den 3 maj.
06:22 – 12:37 Tåg Stockholm—Östersund via Sundsvall (SJ och Tågkompaniet) tordagen den 4 maj
08:00 – 13:44 Tåg Stockholm—Östersund SJ direkttåg torsdagen den 4 maj.
15:27 – 21:38 Tåg Östersund—Stockholm med byte i Sundsvall
20:40 – 07:35 Tåg Östersund—Stockholm med byte i Sundsvall och Västerås. Delvis natt-tåg.
07:53 – 14:17 Tåg Östersund—Stockholm SJ direkttåg lördagen den 6 maj
Med buss:
Härjedalningen från och till Stockholm går endast på helgerna, se https://harjedalingen.se/
Med bil:
Stockholm—Östersund via E4 och E14 är 55,5 mil och tar 6 timmar och 39 minuter plus eventuella pauser.
Göteborg—Östersund via E45 är 77,6 mil och tar 9 timmar och 42 minuter plus eventuella pauser.
Malmö—Östersund via väg 26 är 101,8 mil och tar 12 timmar och 34 minuter plus eventuella pauser.
Luleå—Östersund via väg 356 och E45 är 56,6 mil och tar 7 timmar och 8 minuter plus eventuella pauser.
Med flyg:

08:15—09:15 Stockholm—Östersund med SAS från Arlanda, se https://www.sas.se/
08:15—09:30 Stockholm—Östersund med BRA från Bromma, se https://www.flygbra.se/
11:15—12:15 Stockholm—Östersund med SAS från Arlanda
11:35—12:50 Stockholm—Östersund med BRA från Bromma
15:40—16:55 Östersund—Stockholm med BRA till Bromma
16:05—17:05 Östersund—Stockholm med SAS till Arlanda
18:45—20:00 Östersund—Stockholm med BRA till Bromma
19:25—20:20 Östersund—Stockholm med SAS till Arlanda
Från Malmö och SAS 11:15 från Arlanda kan man ta flyg 06:30, 07:15 och 09:45 men det senare är tveksamt.
Från Göteborg och SAS 11:15 från Arlanda kan man ta flyg 06:35, 07:00, 08:25 och 09:40.
Från Luleå och SAS 11:15 från Arlanda kan man ta flyg 06:05, 06:25 och 06:55
Anslutande flyg som passar SAS 16:05 från Östersund, 17:05 till Arlanda är …..
17:50, 18:55 och 20:30 till Göteborg
17:55, 18:30 och 20:45 till Malmö
17:50, 18:30 och 21:15 till Luleå
Från Malmö och BRA 11:35 från Bromma kan man ta 7 olika flyg från 06:05 till 10:00.
Från Göteborg och BRA 11:35 från Brommakan man ta 7 olika flyg från 06:00 till 09:50.
Anslutande flyg som passar BRA 15:40 från Östersund, 16:55 till Bromma är …..
17:20, 18:20, 19:20 och 20:25 till Göteborg
17:30, 18:35, 19:15 och 20:20 till Malmö
Norwegian flyger även från Malmö, Göteborg och Luleå till Arlanda och åter. Se https://www.norwegian.com/se/
Det tar 29 timmar att cykla och 111 timmar att gå från Stockholm till Östersund, plus eventuella pauser.
Det tar 42 timmar att cykla och 152 timmar att gå från Göteborg till Östersund, plus eventuella pauser.
Det tar 54 timmar att cykla och 199 timmar att gå från Malmö till Östersund, plus eventuella pauser.
Det tar 32 timmar att cykla och 117 timmar att gå från Luleå till Östersund, plus eventuella pauser.
Kontrollera med din resebyrå att tiderna stämmer, och om du går eller cyklar ta ordentliga skor på dig.
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/ Olle.

