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FunkiS nyhetsbrev oktober 2012
FunkiS kursverksamhet

Avs. FunkiS utbildningsansvarige

Kursverksamheten. FunkiS återuppstartade kursverksamhet blev snabbt succé och kurserna i år är
redan 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. Det finns platser kvar till vinterns och vårens kurser. Information finns på
hemsidan www.funkis.se under fliken UTBiLDNiNG. Utbildningsansvarig är Christer Johansson.

FunkiS hemsida

Avs. FunkiS IT-ansvarige

FoS dvs FunkiS Frågor och Svar kommer att läggas ut på hemsidans nya medlemssida under
november. 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.
Uppdateringen av FARO, FARO-S och Vägledning OVK är snart klara. Före nyår kommer de att
ligga på hemsidans nya medlemssida. FunkiS Forum kommer då att bli enbart ett diskussionsforum.

Swetic

Avs. FunkiS styrelse

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? Styrelsen tar
gärna emot synpunkter från såväl medlemmar som företag. Se http://www.swetic.org/ för mer
information. Mejla synpunkter till funkis@funkis.se.

Kolfilterfläktar

Avs. FunkiS Storstockholmsavdelning

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). Detta ska diskuteras vid ett lokalavdelningsmöte i
Storstockholm/Uppland-Mälardalen den 22 november. Lyssna gärna med din lokalavdelnings
sammankallande om även din lokalavdelning kommer att arrangera liknande lokalavdelningsmöten.

Årsmöte 16 – 17 maj 2013

Avs. FunkiS styrelse

Det finns en bred uppslutning kring tanken att FunkiS årsmöten ska förläggas på olika ställen i landet
utanför storstadsområdena. Frågan har ställts till flera lokalavdelningar och efter utvärdering kommer
vi att hålla till i en stad som ligger på lagom långt avstånd från de flesta andra orter. Mer information
kommer i nästa Nyhetsbrev. Boka redan nu dagarna i din almanacka eller i din smarta telefon.
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. Om du har intresse för
föreningsarbete i allmänhet och OVK/FunkiS i synnerhet så vill vi att du hör av dig till valberedningen
som består av Anki, Sonia och Sven-Åke. Uppgifter finns på FunkiS hemsida.

Nästa nyhetsbrev kommer i november 2012

Avs. FunkiS styrelse

Om du har synpunkter på Nyhetsbrevet eller FunkiS så är du välkommen att sända ett mejl till oss på
funkis@funkis.se så lovar vi att ge dig ett svar så snart vi har läst mejlet. Dagens fråga är om du skulle
uppskatta att få dessa Nyhetsbrev direkt i din smarta telefon?

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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