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Medlemsmöte Storstockholm Avs. FunkiS lokalavdelning Storstockholm 
 

Medlemsmöte FunkiS lokalavdelning Storstockholm torsdagen den 22 november klockan 13.00 i 

Bryggarsalen (www.bryggarsalen.se) Norrtullsgatan 12N i Bryggeriet två kvarter norr om Odenplan 

Lunch kan med fördel inmundigas på något av alla näringsställena som ligger runt omkring Odenplan. 

Man åker nog helst kommunalt till Odenplan. Tunnelbanan Grön linje och Blåbussarna 1 och 4. 
 

Program för dagen Avs. FunkiS lokalavdelning Storstockholm 

 

1. Kursverksamheten.  FunkiS återuppstartade kursverksamhet blev snabbt succé och fullbokad. 
Det gäller certifieringskursen, omcertifieringen och UVKK för de kommunala handläggarna. 
Mätkursen hade tyvärr för få anmälda och den skjuts därför till 11 februari 2013. 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 till vinterns och vårens 
kurser. Information finns på hemsidan www.funkis.se under fliken UTBiLDNiNG. 

2. FoS dvs FunkiS Frågor och Svar kommer att läggas ut på hemsidans medlemssida under 
november och vi ska ha en kort genomgång av hur man jobbar med FOS. Det blir ett praktiskt 
komplement på 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.  

3. Kaffe och bakverk kommer att serveras klockan 14.00 och vi slutar senast klockan 16.00. 

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

5. 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). 

6. Swetic organiserar företag som är ackrediterade och utför provningar (inspektion av hissar, 
utförande av energideklarationer mm). Är detta något för oss eller de företag som vi arbetar 
på? Information och diskussion.  

7. Årsmötet 2013. Det finns en bred uppslutning kring tanken att FunkiS årsmöten ska förläggas 
på olika ställen i landet. I år kommer vi att hålla till i en stad som ligger på lagom långt 
avstånd från de flesta andra orter. Mer information på mötet.  

8. 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 Storstockholm 
 

Anmälan görs till mejladressen stockholmsavdelningen@funkis.se (klicka på länken) med namn och 
medlemsnummer. Det kostar 300 kronor plus moms att deltaga och en faktura skickas till den 
fakturaadress du uppgivit i medlemsförteckningen. Kontrollera den gärna. Frågor kan ställas till .. 
 

Olle Nevenius tel 0705-26 27 29 fax 08-26 27 23 eller mejl olle.nevenius@funkis.se 
 

Jan Boldrup     tel 0707-54 31 10 eller mejl jan.boldrup@funkis.se  
 

Gunnar Nihlén tel 0707-66 10 68 eller mejl gunnar.nihlen@funkis.se  
  

….. och vi vill ha era anmälningar senast måndagen den 19 november.  
 

  


