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Etikgruppen inom FunkiS                                                  Avs: FunkiS styrelse  

 
Nya medlemmar i etikgruppen 
Etikgruppen bildades för att avlasta FunkiS styrelse från etikärenden som ibland kunde ta stor del 
av tiden på styrelsemötena i anspråk. Styrelsen beslöt då att Etikgruppen ska vara oberoende av 
styrelsen men den ska rapportera om sitt arbete. Erik Kylefalk och Rolf Sandell har under många 
år utfört detta arbete med synnerligen gott resultat. De har nu begärt att få bli ersatta av yngre 
förmågor och de har även tagit fram förslag på ersättare. Det är Torsten Jensen i Karlskrona och 
Lennart Trankell i Stockholm som nu utgör Etikgruppen. De är kända för stora delar av våra 
medlemmar och de har styrelsens fulla förtroende för detta arbete. 
 

Hur arbetar Etikgruppen? 
När medlemmarna kommer i delo ska det i första hand lösas genom att man pratar med varandra. 
Om det är juridiska spörsmål hänvisas de till gängse civilrättsliga instanser. Etikgruppen är ingen 
reklamationsnämnd. Men det finns fall då medlemmarna ändå behöver någon att anförtro sig till 
om de blivit orättfärdigt behandlade. För att få ett gott råd. Etikärenden sänder ni med ett mejl till 
etikgruppen@funkis.se för en första kontakt. Tänk på att allt som sänds via mejl kan läsas av 
andra än mottagaren.  
 

Ändrade regler för arbete med Energideklarationerna                    Avs. FunkiS styrelse  

 
Regeringen har lagt fram en proposition om ändringarna i lagen om energideklaration för 
byggnader. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012. Det införs krav på att en 
energideklaration ska visas upp för en spekulant och en presumtiv nyttjanderättshavare och 
överlämnas till en ny ägare eller nyttjanderättshavare vid försäljning eller uthyrning av en 
byggnad. Dessutom ska energideklarationens uppgift om energiprestanda anges vid annonsering 
om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning. Det ska 
alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på över 500 
kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten. Detta tröskelvärde på 500 kvadratmeter 
föreslås, i ett separat lagförslag, sänkas till 250 kvadratmeter den 1 juli 2015. Vidare ska 
utredning av alternativa energisystem göras för nya byggnader oavsett byggnadens storlek. Ett 
generellt krav införs också på att besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras. 
Tillsynen flyttas från kommunerna till den eller de myndigheter som regeringen bestämmer 
(troligen Boverket) och de ska kontrollera såväl att en energideklaration har upprättats som att 
deklarationen i fråga anslås, visas, överlämnas och annonseras i enlighet med lagen. 
 

Fakturering av medlemsavgifterna, adresser mm          Avs. FunkiS Styrelse 

 

Faktureringen av medlemsavgifterna 2012 har pågått ett tag nu och en del av er har haft problem 
med fakturorna. Det är många felaktiga adresser och det är många som har centrala datoriserade 
administrationer för fakturahanteringen. Vi tar emot och ändrar en del adresser och skickar nya 
fakturor till rätta mottagare. Vi ändrar också rutiner när vi ser att det underlättar. Det går fortast att 
ändra uppgifterna själv på http://medlem.funkis.se och där uppdatera adresser mm. Du kan även 
sända ett mejl till gunnar.nihlen@funkis.se om du har svårt att hantera ändringarna själv. 
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 OVK-protokollen                  Avs. FunkiS styrelse  

 Det finns två olika OVK-protokoll som efterfrågas av medlemmarna. De är olika uppbyggda 
men tjänar samma syfte.  
 

1. OVK-protokollet som är uppbyggt på accessdatabas. Det har tagits fram av Styrovent AB 
i Lomma åt FunkiS som hade en viss avans på sålda protokoll. Efter 2011 har Styrovent 
helt och hållet ansvaret för det protokollet. FunkiS har inte kapacitet att underhålla eller 
hålla support för accessdatabasprotokollet. Eftersom många av medlemmarna har detta 
protokoll så kommer FunkiS även i fortsättningen att hänvisa till Styrovent AB för att få 
hjälp med det protokollet. Gå in på hemsidan http://www.styrovent.se/ för telefonnummer 
och mejladress. 

2. OVK-protokollet som är uppbyggt i Excel. Det är Boverkets protokoll som finns att 
hämta i FunkiS Forum på ”OVK-protokollet, FARO, FARO-S, 160 Frågor, RSVI-frågor” 
under ”Intyg och protokoll för nedladdning”. Det är en låst version och styrelsen har 
beslutat att tills vidare behålla det låst. Frågor om detta protokoll ska ställas till Jan 
Boldrup i styrelsen, med mejladress jan.boldrup@funkis.se. Telefonnummer återfinns på 
hemsidan under ”STYRELSEN”.     

 

Nya medlemmar           Avs. FunkiS styrelse 

 
Vi håller på med att fortsätta kampanj för att försöka värva nya medlemmar bland de som 
tidigare var lokalt behöriga besiktningsmän. Vi håller även på att värva nya medlemmar bland de 
kommunala handläggarna för OVK-frågor. Även de som certifierat sig enligt OVK-1 kontaktar 
vi. Tipsa gärna kolleger att gå med i föreningen, ju fler medlemmar ju starkare vi står i 
remissarbete mm. Vi ser gärna att alla OVK-besiktningsmän är med i FunkiS och deltar i de 
utbildningar som ska starta under hösten. 
 

Kontakter med handläggare inom FunkiS             Avs. FunkiS kansli 

   
För att inte belasta kansliet för hårt kan ni ta direkt kontakt med styrelsens handläggare. Alla 
uppgifter om telefonnummer och mejladresser finner ni på hemsidan http://www.funkis.se.  
 
Ordförande olle.nevenius@funkis.se kan svara på alla frågor om OVK och FunkiS. 
Medlemsansvarige gunnar.nihlen@funkis.se kan svara på allt som angår medlemsuppgifterna. 
Kassören jan.boldup@funkis.se kan svara på frågor om Excelprotokollet och fakturering. 
TR ansvarige kurt.ingeberg@funkis.se kan svara på alla frågor som ställs till Tekniska Rådet. 
Kommunal handläggare kan vända sig med frågor i detta ärende till anna.liedman@funkis.se.  
Allt som rör våra kurser och utbildningar kan christer.johansson@funkis.se svara på. 
Även rolf.andersson@funkis.se kan svara på eller vidarebefordra frågor till Tekniska Rådet. 
Lars.skarenstedt@funkis.se är vice ordförande och kan även svara på frågor om vår litteratur. 
 
 

Vad är det för dag idag?          Avs. FunkiS Styrelse 
 

 
I dag är det första april, och om ni hittar något som liknar aprilskämt i detta nyhetsbrev så bjuder 
FunkiS på en valfri öl vid lämpligt tillfälle. Lycka till. Obs att alkoholfritt alternativ kan väljas. 


