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FunkiS nyhetsbrev november 2012
Fyrklövern

Avs. FunkiS styrelse

Boverket står fadder för nått som heter Fyrklövern. Ett forum där Boverkets handläggare för OVKfrågor träffar FunkiS, RSVR, RSVI, FSV, FSB och Entreprenörsföretagen. I samband med nya
regelverk blir denna grupp ett bollplank för Boverket som då kan få återföring ur många synvinklar.
På senaste mötet i Alvesta tog man bland annat upp frågan om certifiering av injusterare, utbildning av
kommunala handläggare och föreningarnas årsmöten där fortsatta diskussioner förs om OVK.

FunkiS styrelse

Avs. FunkiS styrelse

Årets sista styrelsemöte hölls i Norrköpning sista veckan i november. Det blir lite förändring i
styrelsen efter att Anna Liedman fått ny tjänst på kommunen och inte längre arbetar med OVK.
Sekreterarrollen övertas nu av Peter Granath från Skåne. Christer Johansson lämnar styrelsen för att
helt ägna arbetet inom FunkiS åt utbildningen. Styrelsen består nu av 7 ledamöter tills årsmötet 2013.

Årsmötet 2013 i Ulricehamn

Avs. FunkiS styrelse

Efter förfrågningar utanför storstäderna så har styrelsen beslutat att årsmötet med konferens och
föredrag ska hållas i Ulricehamn. En stad med ett k-märkt Folkets Hus där FunkiS bokat upp sig 16 –
17 maj och de hotellrum som finns på i den lilla staden kommer att tas i anspråk. En första besiktning
av anläggningarna är gjord och det blev godkänt. Boka redan nu dessa dagar i din almanacka.
Kolfilterfläktar

Avs. FunkiS Tekniska Råd

Tekniska Rådet håller på att tillsammans med Boverket ta fram ett entydigt svar på den eviga frågan
om sambandet mellan kolfilterfläktar och regelverkens krav på ökade luftflöden vid matlagning. Mer
om detta i Bulletinen eller nästa Nyhetsbrev.

Utbildningen och lokalavdelningarna

Avs. FunkiS styrelse

Utbildningen består idag av tre kursinriktningar som Christer Johansson och Kurt Ingeberg leder. Det
är Regelverkskurserna, UVK och UVKK. Mer om kurserna finns att läsa på hemsidan
http://www.funkis.se under fliken UTBILDNiNG. Ring eller mejla till Christer Johansson så kommer
det en direktadresserad inbjudan som ska fyllas i och skickas in. Utbildningsavdelningen kommer
troligen att medverka på FSBs årsmöte i Tylösand och på vårt årsmöte i Ulricehamn och den kan då
hjälpa till med anmälningar till kurserna. Mätkurserna och Radonkurserna anmäls direkt till
kurser@funkis.se. De hålls i Huddinge och i Nässjö. Datum se hemsidan.
Nästa nyhetsbrev kommer i december 2012

Avs. FunkiS styrelse

Sista nyhetsbrevet för i år kommer före julafton. Där kommer bland annat uppgifter om FoS som nu är
klar för utprovning på nätet och hur respektive funktionär i FunkiS styrelse nås efter nyår när sista
delen av IT-satsningen faller på plats.

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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