
Årsmötet 16-17 maj: 

Torsdag 

12.00 Lunch på hotell Bogesund för de som önskar. Betalas av var och en själva. 

13.00 Incheckning på hotell enligt separat utsänd rumsfördelning veckan före årsmötet 

13.45 Folkets Hus. Visning av det anrika huset och ett kort föredrag om Ulricehamn 

14.30 Entreprenörsföretagens informationsansvarige Annika Brännmark berättar om kunskapslyftet för ventilationsmontörer 

14.45 Kaffe och mingel hos utställarna. I år är det 10 utställare som gästar oss. Se sidan 2. 

15.15 Samling i den gamla biograf– och teatersalongen 

15.20 Hälsningstal av kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (c) 

15.30 Årsmöte FunkiS. Dagordning se sidan 2.  

16.15 Årsmötet avslutas och det är dags för ombyte för kvällen 

17.00 Hotell Bogesund. Öl. Vi ska ha en genomgång av ölets historia och prova vad olika sorters öl innebär 

19.00 Paus, och lite vila inför kvällen 

20.00 Hotell Bogesund. Årsmötesmiddag trerätters med två glas vin eller öl. Övrigt köps till efter eget gottfinnande 

Fredag 
07.00 Frukost på respektive hotell. 

08.00 Temadagen börjar. Utställarna är på plats. Tipspromenaden börjar 

08.15 Konferensstart med information om dagens aktiviteter 

08.20 Information från våra utställare. 7 minuter per utställare 

09.30 Kaffe och mingel hos utställarna 

(10.00 guidad tur för medföljande till gårdarna runt staden där filmerna ÄNGLAGÅRD spelades in) 

10.15 Kommunernas handläggning av OVK-ärenden. När kommer kommunförbundets rekommendationer? 

10.40 Utbildningsmöjligheter för de som handlägger den kommunala tillsynen av OVK 

11.00 TR-frågor. Kolfilterfläktar i stället för forcerade luftflöden? Roterande VVX i FTX-system för bostäder? Injustering av 
forceringsflöden med stängda fönster? FoS på din smarta telefon. FARO och FARO-S nyutgåvor. Vägledning OVK utgåva 2 

11.30 Gemensam lunch på hotell Bogesund 

13.00 Fortsatt temadag. Boverket informerar om nya lagar och förordningar. Wanda Rydholm och Björn Fredljung 

13.45 Certifieringar och certifieringsfrågor. Swedac och de tre certifieringsorganen. EUs harmonisering av regelverken. 

14.00 Kaffe, mingel hos utställarna samt inlämning av tipsfrågeformulären 

14.30 Paneldebatt med dagens föreläsare 

15.10 Tipsfrågorna och prisutdelning 

15.30 Avslutning 

Anmälan till årsmötesdagarna i Ulricehamn görs via länken http://anmalan.funkis.se  
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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 (finns att tillgå på mötet) 

5. Revisorernas berättelse för föregående räkenskapsår 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Fastställande av inträdes- och årsavgifter till föreningen för kommande verksamhetsår 

8. Val av styrelseledamöter 

9. Val av revisorer 

10. Val av ledamöter i valberedningen 

11. Övriga ärenden 

A. Motion 

B. Övrigt 

C. Avtackningar 

D. Mötets avslutande 
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Utställare på FunkiS årsmötesdagar 2013: 
 

Lindab   www.lindab.se 
   martin.haglund@lindab.se   
 
Comfort-controll  www.comfort-control.se  
   anders.nordin@comfort-control.se 
 
Swema   www.swema.se 
   carl.welinder@swema.se   
 
Spirare/Frakka AB,   www.spirare.se 
   ronnie@frakka.se  
 
IV produkter  www.ivprodukter.se 
   jimmy.carlsson@ivprodukt.se  
 
Tovenco   www.tovenco.se 
   jorgen@tovenco.se  
 
KIMO instrument  www.kimo.se 
    per@kimo.se 
 
SP Sitac   www.sitac.se 
   ulf.pettersson@sitac.se 
 
KIWA Swedcert  www.kiwa.se 
   percy.stark@kiwa.se  
 
Plus ytterligare en utställare som inte är klar vid detta Ny-
hetsbrevs pressläggning. 

Länkar som kan vara användbara till årsmötet: 
 
http://anmalan.funkis.se  
 
http://facebook.se/Funkisverige  

Hur mycket ska kontrolleras? 
 

5 kap. 3 § 1 (BFS 2012:7, OVKAR 1) 
 

Allmänt råd 
 

Vid den återkommande besiktningen bör underlaget 
för besiktningen vara instruktioner och skötselanvis-
ningar samt relationsritningar över ventilationssyste-
met. Relationsritningar kan finnas i byggnadsnämn-
dens arkiv. Om ventilationssystemet inte stämmer 
överens med relationshandlingarna bör funktions-
kontrollanten uppmana byggnadsägaren att tillhan-
dahålla korrekta handlingar. Funktionen hos fläktar 
och aggregat bör kontrolleras liksom driftsdata och 
att ingående komponenter i luftbehandlingsaggrega-
tet överensstämmer med besiktningsunderlaget. Vid 
en kontroll av luftflöden i ett mekaniskt ventilations-
system bör först totalflödena kontrolleras och viktiga 
mätpunkter väljas. Därefter mäts delflödena i huvud-
kanaler och i don. Ventilationssystemet bör kontrol-
leras okulärt  i sin helhet så att kanaler och tillhöran-
de anordningar inte har föroreningar som kan sätta 
ned ventilationens funktion eller skada innemiljön 
på annat sätt. Om föroreningar upptäcks i ventila-
tionssystemet bör funktionskontrollanten anteckna 
denna brist i protokollet. 


