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Medlemsmöte Skåne Avs. FunkiS lokalavdelning Skåne 
 

Medlemsmöte FunkiS lokalavdelning Skåne torsdag 6 december klockan 12.00 
 

Lomma Golfklubb (http://www.orestadsgk.com/)  
Lars, Rolf och Peter från FunkiS tillsammans med energirådgivaren Björn Lovén. 

Lunch och lokalavdelningsmöte kostar 100 kronor plus moms. Anmälan se längst ned på sidan. 

Lunchmeny se http://www.orestadsgk.com/uploads/media/Lunchmeny_v49.pdf. 
 

Program för dagen Avs. FunkiS lokalavdelning Skåne 

 

1. Kursverksamheten.  FunkiS återuppstartade kursverksamhet blev snabbt succé och fullbokad. 
Det gäller certifieringskursen, omcertifieringen och UVKK för de kommunala handläggarna. 
En nyhet är att kursdeltagarna nu kan skriva i anslutning till kurserna och att resultatet kan 
skickas direkt till certifieringsorganet. En kort presentation av kurserna kommer att ske på 
mötet. Vi kan tyvärr inte ta emot fler kursdeltagare i år men det finns platser kvar på vinterns 
och vårens kurser. Information finns på hemsidan www.funkis.se under fliken UTBiLDNiNG. 

2. FoS dvs FunkiS Frågor och Svar ligger nu lösenordsskyddat på hemsidan och vi ska ha en 

genomgång av hur man jobbar med FOS. Det blir ett praktiskt komplement vid besiktningarna 
då man snabbt kan få svar på sina frågor på plats via sin smarta telefon. Tekniska Rådet håller 
FOS levande med nya frågor och svar. Ska informationen även läggas på en Facebooksida och 
Twitter? Diskussion på mötet.  

3. Uppdateringen av FARO, FARO-S och Vägledning OVK. Information om dagsläget.  

4. Kolfilterfläktar för att ta hand om matos och forcering av luftflöden i kök för att ta hand om 
fukt och emissioner vid matlagning. Tekniska Rådet ska klargöra skillnaderna och förklara 

varför det ena inte ersätter det andra (BBR 6:25, 6:2524 och 6:2525). 

5. Energirådgivare Björn Lovén ska presentera Energirådgivarna och berätta om de gemen-
samma berörelsepunkterna med FunkiS och vår gemensamma roll i energideklarationerna där 
såväl OVK som energirådgivning ingår som viktiga delar.   

6. Årsmötet 2013. I år kommer årsmötet att hållas i en Ulricehamn, en liten trevlig stad som 

ligger på lagom nära avstånd från Skåne. Mer information på mötet.  

7. Tillväxten i FunkiS. Vi vill ha fler yngre förmågor till såväl styrelsen som lokalavdelningen. 

Gärna från ledet av kommunala handläggare, folk med datorkunskap och kvinnor. Kom gärna till 
mötet och anmäl ditt intresse för föreningsarbetet.  

   

Anmälan  Handläggare. FunkiS lokalavdelning Skåne 
 

Anmälan görs till mejladressen skane@funkis.se (klicka på länken) med namn och medlemsnummer. 

Det kostar 100 kronor plus moms att deltaga och en faktura skickas till den fakturaadress du uppgivit i 
medlemsförteckningen. Kontrollera den gärna. Frågor kan ställas till ….. 
 

Lars Skarenstedt tel 0703-78 92 17 eller mejl lars.skarenstedt@funkis.se 
 

Peter Granath      tel 042-444 29 52 eller mejl peter.granath@funkis.se  
 

Rolf Andersson   tel 0705-60 70 78 eller mejl rolf.andersson@funkis.se  
 

Björn Lovén       tel 0733-47 29 00 eller mejl bjorn@greflunda.se  
 

 ….. och vi vill ha era anmälningar senast  måndagen den 3 december. 


