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Årsmötet 2013 i Ulricehamn 16 – 17 maj. Tonvikt kommer att läggas på kunskap som också blir 

årsmötets och föreläsningarnas tema. De svenska OVK-kontrollanternas kunskap är helt unik, men det 
finns inget som inte kan bli bättre. Lagar och förordningar ändras snabbt i vår tid med stigande krav på 
energieffektiviseringar och olika politiska beslut rörande detta. Program för årsmötet är under utarbetande 
och utställare och föreläsare kontaktas just nu för uppläggen. Som vanligt blir det aktiviteter för 
medresande och en social aktivitet före den gemensamma middagen på hotell Bogesund. Föranmälan kan 
ske till arsmote@funkis.se så kommer det en anmälningsblankett via mejl som ska fyllas i och återsändas. 
FunkiS man på plats i Ulricehamn är Stefan Blomqvist som är behjälplig med planeringen av årsmötet.  
 

Kommande datum för utbildningarna:  

1. Regelverkskurserna 1 dag i Malmö 22 januari, Umeå 13 februari, Göteborg 14 mars, Falun 16 april och 
Jönköping 14 maj. 

2. Certifiering OVK 2½ dagar i Umeå 5-7 februari, Malmö 5-7 mars, Göteborg 9-11 april och Jönköping 21-23 
maj. 

3. Utbildning Ventilationskontroll för de kommunala handläggarna 1 dag i Umeå 17 januari, Malmö 20 februari 
och Göteborg 23 april. 

Anmälning till de tre ovanstående kurserna görs direkt till christer@acklimat.se.   
4. Mätkurser i Huddinge på Huddinge Sjukhus den 11 februari, 11 mars och 23 september. Man kan även ta 

med sig instrument och få dem kalibrerade med kalibreringsintyg. Anmälan till kurser@funkis.se.     
5. Radonkurser i Nässjö. Datum meddelas på hemsidan. Anmälan till kurser@funkis.se.   

 

 

Styrelsen vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt OVK-år 2013. 

FunkiS nyhetsbrev december 2012 
 

Post och telefonnummer                                                            Avs. FunkiS styrelse 
 

Enligt den IT-plan som togs på årsmötet i Ronneby så får FunkiS nu IP-telefoni vilket betyder att vi fritt 

kan koppla telefonen till de som har jouren. Under en övergångsperiod och för att utvärdera systemet 
kommer samtalen till en början till en person i styrelsen, men när systemet är helt klart ska man kunna nå 
handläggare av ekonomi, tekniska frågor eller övrigt genom knappval. Posten kommer till en boxadress, 
och anledningen är att nästan all post av vikt ska till kassören och för att slippa onödig tidsspillan så hämtar 
nu kassören själv posten i en boxadress. All post skannas till vår webb-server även i fortsättningen så att 
allt ska vara sökbart i händelse av meningsskiljaktigheter.  

Telefonnumret är 040-42 01 51 och postadressen Box 43, 161 26 Bromma. 
  

FoS (Frågor och Svar)                                                            Avs. Tekniska Rådet 
 

  

Vid Tekniska Rådets senaste möte i Stockholm gick de igenom alla tekniska frågor som finns kvar att 

utreda och sorterade dem i kategorier. Många frågeställare får ett svar med hänvisning till lagar och 
förordningar samt att frågan redan behandlats och svar finns i FoS. Andra frågor är så pass allmänt 
intressanta att de bearbetas och läggs i FoS med ett löpandenummer (år + nummer) varefter frågeställaren 
ges ett svar. Det är Mats Nilsson i Göteborg som tillsammans med Stig Fritsch i Skåne som nu handlägger 
och bereder frågorna som kommer in på tr@funkis.se, med post eller på telefon. Det går även att nå dem 
med direktmejl förnamn.efternamn@funkis.se. FoS för nätet är i stort sett klart, en betaversion ligger ute 
för Tekniska Rådet att prova, frågorna och svaren håller på att gås igenom för att uppdatera dem och när 
detta är klart så ska alla medlemmar kunna ta upp FoS på sin dator eller smarta telefon vid 
besiktningstillfället för att se vad FunkiS har för svar på de frågor man har vid OVK. I nästa månads 
Nyhetsbrev kommer instruktioner för hur du som medlem ska använda FoS på din iPhone eller liknande.  
 

Årsmötet 2013 i Ulricehamn                                    Avs. FunkiS lokalavdelning Älvsborg 

Utbildningen                                  Avs: FunkiS  Styrelse                      

  

Nästa nyhetsbrev kommer i januari  2013                                     Avs. FunkiS styrelse 


