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Om detta nyhetsbrev 
FunkiS nyhetsbrev skickas ut till alla medlemmar en gång i månaden. 
Har du förslag på innehåll kontakta kansliet eller någon i styrelsen.
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FunkiS OVK-protokoll 
 

Efter beslut i FunkiS styrelse har Excel
hemsidan som är öppen för alla, även icke medlemmar. Protokollet är låst och försett med FunkiS 
logga. Styrelsen har beslutat att det så ska vara eftersom protokollet med FunkiS logga ger status 
åt den redovisade besiktningen. Gå in på 
höger på första sidan. Protokollet finns även på OVK
även hittar mycket annat som kan laddas ned. Observera att inställningen för visning och 
nedladdning varierar från dator till dator beroende på vilken webb
 

Bulletinen 2012-1 
 

Efter årsmötet har kansliet jobbat för att en ny Bulletin ska komma ut, fullspäckad med frågor och 
svar som Tekniska rådet behandlat under året. 
är på gång och kommer att komma 
 

Tekniska Rådet 
 

Tekniska Rådet tar inte semester så ni kan även under sommaren sända era frå
och räkna med att få ett fullödigt och gen
och svar på medlemssidan i FOS tillg
med uppdateringar av FARO, FARO
 

Kursveksamheten 
 

Kursverksamheten är efterfrågad. FunkiS kursansvarige håller på att uppdatera de kurser vi har 
haft till att passa dagens regelverk. 
såväl OVK-besiktningsmän som kommunala handläggare. 
Norrbotten och slutar i Skåne. FunkiS styrelse och kursansvarige behöver nu Lokalavdelningarnas 
hjälp för en del av det praktiska arbetet i samband med kurserna. De lokalavdelningar som ida
saknar Lokalavdelningsansvariga ombeds därför samlas och utse ansvariga som kan vara 
behjälpliga med arbetet kring kurserna. Styrelsen hjälper till med kallelser till lokalavdelnings
möten och kan om så önskas komma till mötet för att informera om verksam
händer kring OVK-arbetet. Kontakta styrelsen på mejl till 

 
En riktigt skön och berikande som
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                                                 Avs: 

beslut i FunkiS styrelse har Excel-varianten av OVK-protokollet lagts för nedladdning på 
lla, även icke medlemmar. Protokollet är låst och försett med FunkiS 

logga. Styrelsen har beslutat att det så ska vara eftersom protokollet med FunkiS logga ger status 
åt den redovisade besiktningen. Gå in på http://www.funkis.se/ så hittar ni protokollet nere till 

Protokollet finns även på OVK-sidan och på medlemssidan Forum där n
även hittar mycket annat som kan laddas ned. Observera att inställningen för visning och 

ator till dator beroende på vilken webb-läsare man har installerat.

                                 

Efter årsmötet har kansliet jobbat för att en ny Bulletin ska komma ut, fullspäckad med frågor och 
ådet behandlat under året. Bulletinen 2012-1 är tyvärr något försenad men den 

är på gång och kommer att komma till semestrarna, efter EM i fotboll. 

         Avs.

Tekniska Rådet tar inte semester så ni kan även under sommaren sända era frågor till 
och räkna med att få ett fullödigt och genomarbetat svar. Arbete pågår med att lägga ut alla frågor 
och svar på medlemssidan i FOS tillgängligt för alla medlemmar. Tekniska Rådet håller även på 

d uppdateringar av FARO, FARO-S och Vägledning OVK.  

              Av

Kursverksamheten är efterfrågad. FunkiS kursansvarige håller på att uppdatera de kurser vi har 
haft till att passa dagens regelverk. Under hösten startar en riksomfattande kursverksamhet för 

besiktningsmän som kommunala handläggare. Från norr till söder. Vi börjar i 
FunkiS styrelse och kursansvarige behöver nu Lokalavdelningarnas 

hjälp för en del av det praktiska arbetet i samband med kurserna. De lokalavdelningar som ida
saknar Lokalavdelningsansvariga ombeds därför samlas och utse ansvariga som kan vara 
behjälpliga med arbetet kring kurserna. Styrelsen hjälper till med kallelser till lokalavdelnings
möten och kan om så önskas komma till mötet för att informera om verksamheten och vad som 

arbetet. Kontakta styrelsen på mejl till funkis@funkis.se.  

 

mmar önskar FunkiS styrelse.  

 

Avs: FunkiS styrelse  

protokollet lagts för nedladdning på 
lla, även icke medlemmar. Protokollet är låst och försett med FunkiS 

logga. Styrelsen har beslutat att det så ska vara eftersom protokollet med FunkiS logga ger status 
så hittar ni protokollet nere till 

sidan och på medlemssidan Forum där ni
även hittar mycket annat som kan laddas ned. Observera att inställningen för visning och 

läsare man har installerat. 

                Avs. Kansli 

Efter årsmötet har kansliet jobbat för att en ny Bulletin ska komma ut, fullspäckad med frågor och 
1 är tyvärr något försenad men den 

Avs. FunkiS Styrelse 

gor till tr@funkis.se 
lägga ut alla frågor 

. Tekniska Rådet håller även på 

Avs: FunkiS Styrelse 

Kursverksamheten är efterfrågad. FunkiS kursansvarige håller på att uppdatera de kurser vi har 
startar en riksomfattande kursverksamhet för 

Från norr till söder. Vi börjar i 
FunkiS styrelse och kursansvarige behöver nu Lokalavdelningarnas 

hjälp för en del av det praktiska arbetet i samband med kurserna. De lokalavdelningar som idag 
saknar Lokalavdelningsansvariga ombeds därför samlas och utse ansvariga som kan vara 
behjälpliga med arbetet kring kurserna. Styrelsen hjälper till med kallelser till lokalavdelnings-

heten och vad som 


