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Verksamhetsberättelse 2015 
 
Allmänt  
 

Verksamhetsberättelsen för år 2015 redovisar FunkiS 23:a verksamhetsår sedan starten 1993. 
 

Årsmötet hölls den 21 maj i Tegelvikshamnen i Stockholm och i samband med detta hölls konferenser och 
föredrag under torsdagen och fredagen 21 - 22 maj med cirka 90 konferensdeltagare. Denna gång var det 
FunkiS styrelse som anordnade årets konferens som avhölls ombord på kryssningsfartyget Viking Cinderella 
ute på Östersjön. Samverkan mellan olika aktörer för bättre ventilation var temat på årets konferens. 
Utställare i år var Comfort-Control, Swema, KIMO instrument, Kiwa Swedcert, REQS och SP Sitac. 
Utställarna höll korta anförande om sina produkter och tjänster. Wanda Rydholm från Boverket, Petri 
Tuomela från RSVR, Michael Ressner från Folkhälsomyndigheten, Lillemor Edvinsson från FSB, Britta 
Permats från Svensk Ventilation, Gunnar Åhlander från Arbetsmiljöverket, Sofie Nilsson från 
Kontrollansvarigas Riksförbund och Gilbert Jönsson från Radonanalys var föredragshållare förutom 
utställarna och FunkiS egen personal. Kvällens trerätters avnjöts på utfärden från Stockholm och efter det var 
det dans och show med Robert Welsh natten lång. 
 

Ett extra årsmöte hölls 30 september i Göteborg eftersom det saknades underskrifter på 
verksamhetsberättelsen vid årsmötet i maj, och medlemmarna ville ha det redovisat. Ett par medlemmar 
anslöt på detta möte varefter ansvarsfriheten kunde ges till styrelsen i den frågan.  
 

Kansliet hittar vi fortfarande på Karlsbodavägen 17A i Bromma. Obetalda medlemsavgifter och obetalda 
kursavgifter från 2013, 2014 och 2015 tar fortfarande mycket tid att reda ut, liksom att leta efter medlemmar 
som flyttar, byter arbete, byter mejladress och glömmer att meddela kansliet. Kurser och seminarier ska 
betalas i förskott och arbetet har blivit mer utspritt över året efter att vi beslöt att medlemsavgifterna ska gälla 
årsvis från inträdesdagen, och inte efter kalenderåret. 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 våren hölls 4 certifieringskurser på två dagar med skrivning den tredje dagen. Det hölls 
två regelverkskurser och det hölls fem kurser om OVK för kommunala handläggare. Under hösten slogs 
certifieringskurserna och regelverkskurserna ihop och det hölls fyra sådana kurser under namnet OVK-kurs. 
Det hölls även fyra kurser för kommunala handläggare under hösten. Två mätkurser har hållits i Huddinge av 
Jan Boldrup. FunkiS radonkurser tillsammans med Svenska Radonföreningen lades på is så länge tills vi vet 
mer om hur vi ska hantera frågan. 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”.  
 

Hemsidan. En modernisering av hemsidan har påbörjats men det kommer inte att vara klart för än mitten 
av 2016. 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. Mejladresser till 
styrelsens medlemmar är förnamn.efternam@funkis.se men även funkis@funkis.se som läses av alla i 
styrelsen, tr@funkis.se som läses av Tekniska Rådet och etikgruppen@funkis.se som läses av Lennart och 
Torsten i Etikgruppen.  
 

FoS finns interaktivt på hemsidan och i en nedladdningsbar version för moderna mobiltelefoner.  
 

Remisser. Under året har inga remisser av större intresse kommit till föreningen. 
 

Enkät. Entreprenörsföretagens stora enkät till alla våra medlemmar med nästan 500 svaren redovisades på 
årsmötet och de som närvarade fick även resultatet mejlat till sig. Det ligger även utlagt på FunkiS Facebook.   

mailto:f%C3%B6rnamn.efternam@funkis.se
mailto:f%C3%B6rnamn.efternam@funkis.se
mailto:funkis@funkis.se
mailto:tr@funkis.se
mailto:etikgruppen@funkis.se


Funktionskontrollanterna i Sverige                  Verksamhetsberättelse 2015   Sidan 2 av 5 
857207-1291 

160412 Verksamhetsberättelse 2015.doc 

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 2015 finns att 
hämta på hemsidan liksom Nyhetsbrev från 2014, 2013 och 2012. Inför årsmötet och efterföljande konferens 
med föredrag och utställningar innehåller Nyhetsbreven material, kallelser och dagordningar.  
 

Boverket. FunkiS har kontakt med Boverket genom olika samrådsgrupper, varav en gäller ozon som vid 
felaktig hantering kan vara mycket farlig för människor. FunkiS och Boverket samråder om svårtolkade frågor 
från medlemmarna.  
 

Länsstyrelserna. FunkiS och Svensk Ventilation tillsammans med Länsstyrelserna samråder om en bättre 
övervakning av hanteringen av OVK i kommunerna. Där ingår även viss utbildning via FunkiS. 
 

Almedalen. FunkiS är representerat i Almedalen med olika intressegrupper för att sprida kunskap om OVK 
bland våra makthavare. 
 

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. 
 

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. I FunkiS styrelse är Anders 
Eriksson deras kontaktperson. 
 
Medlemsantal. I slutet av 2015 var vi 1223 medlemmar och medlemsantalet är i stort sett stabilt. 
Medlemskapet löper 12 månader efter antaget medlemskap. Möjligheten till inloggning på Forum mm tas 
bort om medlemmen inte betalt sin avgift efter tre månader. 
 
Tabell, årliga förändringar av medlemsantal och medlemstyper: 
Typ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Riks 731 831 971 1061 1050 1015 969 885 848 844 806 792 788 793 786 813 878 913 995 1067 1089 1118 1138
Lokal 152 215 318 368 378 377 364 327 311 310 301 298 286 294 301 275 228 178 158 98 0 0 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 66 56
Ej uppgift 80 86 63 45 40 36 26 31 29 30 28 28 35 30 29 26 8 7 14 0 0 0 0
Hedersm/pensionärer 29
Summa 963 1132 1352 1474 1468 1428 1359 1243 1251 1250 1202 1190 1179 1199 1200 1195 1189 1164 1232 1224 1144 1184 1223
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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 startade 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 energibesiktnings-
protokollen 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 2015 genomfördes 5 stycken protokollförda styrelsemöten. Mötena ägde rum 17 februari i Bromma, 
22 maj i Stockholm i samband med årsmötet, 24 augusti i Bromma, 30 september i Göteborg och 10 
december i Göteborg med avslutande med julbord. Vid styrelsemöte den 22 maj i Stockholm hölls även ett 
konstituerande möte för att utse funktioner i styrelsen. Vår revisor Lennart Axelsson är alltid inbjuden att 
medverka vid våra möten och han erhåller alla protokoll mm för sin granskning av vår verksamhet. 
 
Styrelsemöte nr 1, 17 februari, Bromma, Karlsbodavägen 17 
Styrelsemöte nr 2, 22 maj, Stockholm, Cinderella 
Styrelsemöte nr 3, 24 augusti, Bromma, Karlsbodavägen 17 
Styrelsemöte nr 4, 30 september, Göteborg 
Styrelsemöte nr 5, 10 december, Göteborg. 
 
Extra årsmöte, 30 september, Göteborg. 
Årsmöte 21 maj, Stockholm 
 
Styrelsen år 2015 bestod av:  
Jan Boldrup Kassör Protokoll  Stor-Stockholm 
Anders Eriksson Ledamot kontakt FSB  Skaraborg 
Tomas Axelsson Tekniska Rådet -  Stor-Stockholm 
Kurt Ingeberg Ledamot Utbildare  Uppland-Mälardalen 
Lars Skarenstedt Vice ordförande Lokalavdelningsgruppen  Skåne 
Olle Nevenius Ordförande IT, Boverkets samrådsgrupp  Stor-Stockholm 
Gunnar Nihlén Ledamot Medlemsansvarig  Stor-Stockholm 
Peter Granath Sekreterare Lokalavdelningsgruppen  Skåne 
Dennis Andersson Tekniska Rådet -  Göteborg 
Torbjörn Knutsson Tekniska Rådet REQS utbildning  Stockholm 
Lennart Axelsson Revisor Övervaka verksamheten  Skaraborg 
 
Avtackningar: 
 
Detta år blev det inga avtackningar eftersom ingen avgick och styrelsen utvidgades med två ledamöter. 
 

http://funkis.se/
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Tekniska rådet, TR  
 
TR arbetar på uppdrag från 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 där frågorna av allmänt intresse. 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 FARO-S, 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. 
 
TR medlemmar 2015: 
Torbjörn Knutson  Stockholm, sammankallande och handläggare av tr@funkis.se 
Dennis Andersson Göteborg 
Mats Nilsson   Göteborg 
Claes Östman   Sydost 
Sten-Inge Sjöström  Skåne 
Tomas Axelsson Stockholm 
 
Etikgruppen. EG är till för att hjälpa medlemmar som kommit i trångmål vid OVK-arbetet. EG har under 
verksamhetsåret bestått av Torsten Jensen och Lennart Trankell. Etikgruppen har under det gångna året haft 
en del smärre ärenden som kunnat lösas tämligen smärtfritt. Föreningens Etiska regler som utarbetats av 
Etikgruppen finns på hemsidan. Etikgruppen nås på mejladressen etikgruppen@funkis.se.  
 
Valberedningen  
 
Vid årsmötet 2015 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. Vi utbildning av våra medlemmar för 
hantering av REQS OVK-protokoll har vi lokalmöten i respektive avdelning där vi förutom 
protokollshanteringen tar upp aktuella frågor. Det finns några frågor som alltid återkommer, och de fyra 
vanligaste är osuppfångning, forcering i kök och badrum, undantagen från OVK samt vad som räknas som 
en- och tvåfamiljshus.  
 
Ekonomi.  För 2015 redovisar föreningen ett resultat på cirka plus 10 000 kr. 2014 års resultat var plus 133 
553 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 2015 är 2 016 488 kronor och 12 öre. 
Kostnader för år 2015 är 2 006 549 konor och 57 öre 
Rörelseresultat före avskrivningar och finans för år 2015 är 10 120 kronor och 75 öre  
(inklusive ränta 182:20) 
 
Se för övrigt resultatrapporten som utsänds separat veckorna före årsmötet. 
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Årsavgiften (medlems- och serviceavgifter) 
 
Den sammanlagda årsavgiften under 2015 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 2016  

 

 

   

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

 
 
 
 

   

Kurt Ingeberg, led. Gunnar Nihlén, led. Anders Eriksson, led. Tomas Axelsson, led 
 
 

 
 
 
 

   

Torbjörn Knutsson, led. Dennis Andersson, led.   
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