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Påminnelse om FunkiS Årsmöte
16 maj 2013 i Ulricehamn
Med verksamhetsberättelsen
För resor med tåg, buss och flyg till och från Ulricehamn se

http://reseplanerare.resrobot.se/bin/query.exe/sn

Ni som ännu inte hunnit anmäla er till FunkiS årsmöte och
konferensdagar 16—17 maj 2013 ges ännu en chans att
anmäla er på länken
http://anmalan.funkis.se
Det finns ännu platser kvar
Notera även aktiviteter för medföljande
Kallelse och Dagordning finns i Nyhetsbreven
28 mars och 15 april
De kan hämtas på hemsidan www.funkis.se
och där hittar ni hela programmet för konferensdagarna
Välkomna, önskar FunkiS stryrelse

Extra Nyhetsbrev 22 april 2013
Verksamhetsberättelse 2012

Allmänt
Verksamhetsberättelsen för år 2012 redovisar FunkiS 20:e verksamhetsår sedan starten 1993.
Årsmötet hölls den 26 april på Haga Slott i Enköping och i samband med detta hölls konferenser och föredrag under
torsdagen och fredagen 26-27 april med cirka 100 konferensdeltagare. Det var Tekniska Rådets medlemmar som anordnade årets konferens med hjälp av kanslisten Martin Ancons på Ventilationscentrum. Temat för årets konferens
var Nya regler från Boverket och Tekniska Tolkningar. Boverkets Wanda Rydholm var förstås närvarande och hon
hade ett föredrag om regeländringarna. Utställare i år var Automatik-Produkter AB, Camfil, Comfort-Controll, Spirare/Frakka, Kimo Instrument, Gerox AB, Sexess ERV och Swema. Representanterna höll även ett kort anförande om
sina produkter och tjänster. En trotjänare från gamla Bahco Ventilation berättade om ventilationsföretaget och dess
historiska bakgrund. Kvällens trerätters avnjöts efter att slottsherren inlevelsefullt berättat ok slottets alla ägare och
dess historia. Representanter från Tekniska Rådet var konferensvärdar och bistod personalen från Ventilationscentrum.

Kansliet. 2011 var sista året som företaget Styrovent Syd Konsult AB i Lomma hade hand om de rent administrativa
sysslorna åt FunkiS. Styrovent AB har sedan 1996 utfört detta på uppdrag av FunkiS styrelse, sedan de tog hem ett
anbud på detta arbete efter Energianalys AB i Sävedalen som haft uppdraget sedan starten 1993. Det har varit en fördel att anställda i dessa bolag även varit certifierade OVK-besiktningsmän och medlemmar i FunkiS och känt till alla
rutiner. Efter att man 2009 förlängt avtalet med Styrovent två år för att kunna skapa nya rutiner för FunkiS administration under en övergångstid så tog FunkiS styrelse vid årsskiftet till 2012 över ansvaret för verksamheten och till sin
hjälp upphandlade man en kanslist centralt placerad i Enköping i Ventilationscentrums lokaler, i det som en gång var
det ärorika Bahco Ventilation. Mot slutet av 2012 var den digitalisering av styrelsearbetet som beslöts i Ronnyby
2011 i stort sett klar och avtalet med Ventilationscentrum sades upp. Posten går nu till en box nära kassören som
ändå ska ha den viktigaste delen av inkommande post, och telefonen har nu linjeval för allmänna ärenden, ekonomiärenden och tekniska frågor.

Utbildningen. Christer Johansson (styrelsemedlem till 29 november) har byggt

upp utbildningen på nytt efter att
den varit i stort sett obefintlig i några år, och utbildningen omfattar nu regelverkskurser för fortbildningen som krävs,
utbildning till OVK-kontrollant med skrivning, utbildning för kommunala handläggare av OVK-frågor, mätkurser
och radonkurser. De tre förstnämnda kurserna hålls i Göteborg och Malmö och några av dem även i Umeå, Jönköping och Falun. Mätkurserna hålls i Huddinge under ledning av Jan Boldrup och radonkurserna hålls i Nässjö av
Johnny Rosendal och Gilbert Jönsson på uppdrag av FunkiS. Mer information finns på hemsidan under fliken
”utbildning”.

Hemsidan. Under året har hemsidan kompletterats och ändrats efter synpunkter som kommer in från medlemmarna.
Efter beslut i styrelsen har OVK-protokollet och Nyhetsbreven flyttats från Forum, som är åtkomligt endast för medlemmarna, till hemsidan som är tillgänglig för alla. FARO, FARO-S, besiktningsprotokollet Excelversionen, Miniminivån, diagnostiska prov och RSVIs provfrågor kan laddas ned på Forum, liksom gamla årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser och gamla Bulletiner. I Forum finns även ett diskussionsforum för olika grenar av OVKverksamheten. Det är inget officiellt forum utan mer ett sätt att få del av kollegernas synpunkter på egna funderingar
kring OVK. Mejladresser till styrelsens medlemmar är förnamn.efternam@funkis.se men även funkis@funkis.se som
läses av alla i styrelsen, och tr@funkis.se som läses av Tekniska Rådet.

FoS interaktivt för hemsidan blev klar i december och när tekniska rådets medlemmar testat så ska den läggas ut för
alla medlemmar på hemsidan. FoS fungerar bra i de moderna mobiltelefonerna och OVK-aren kan nu lätt få svar på
sina frågor när han jobbar ute på fältet.

Remisser. Under året har vi svarat på två remisser. Under försommaren var det en remiss om energideklarationerna,
och på hösten kom det en remiss om ändringar i BBR med hänsyn till ändrade normer i EU. Mest formaliatext men
väl så omständlig. Delar av ändringen av BBR har emellertid skjutits fram för att inte få en alltför tät utgivning av
ändrade byggregler.
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Bulletinen. Vi har tyvärr inte lyckats entusiasmerat någon att göra och distribuera Bulletinen under 2012. Tidningen
kommer med till visshet gränsad sannolikhet att aldrig mer komma ut i den analoga form den haft genom åren. Vi
sörjer den eftersom den gav oss nyheter om OVK och tekniska rådets anvisningar. Styrelsen har under året jobbat
med alternativ till Bulletinen, främst digitalt via nätet.

Nyhetsbrev. Som en motvikt till misslyckandet att ge ut Bulletinen så har FunkiS mejlat ut sitt månatliga nyhetsbrev
till medlemmarna och nära samarbetspartner. Det finns emellertid ett problem med att c:a 40 av våra medlemmar inte
angett sin mejladress i medlemsdatabasen samt att ungefär lika många har felaktig mejladress eller bytt mejladress
utan att ändra det på http://medlem.funkis.se i samband med flyttningen eller att de ändrat företagsuppgifter. Dessa
medlemmar nås inte av vår information. Styrelsen lägger ned mycket tid på att söka rätt på rätta uppgifter om dessa
medlemmar, tid som vi helst la ned på viktigare saker. Nyhetsbreven för 2012 finns att hämta på hemsidan.

Boverket. Vi arbetar tillsammans

med Boverket för en bra ventilation i våra byggnader. Fyrklövern fortsätter att
mötas och diskutera frågor som har gemensam nämnare. Under året har det varit mycket diskussion om hur man ska
upprätthålla gott klimat inomhus i tider då beställare och byggare vill spara in på installationskostnader för att bygga
billigt. Avsaknad av forceringsmöjligheter enligt byggregelverket i rum med fukt- och emissionsavgivningar har varit ett stående inslag i dialoger mellan Boverket, FunkiS och andra aktörer.

Lokalavdelningarna. Det visar sig vara svårt att aktivera lokalavdelningarna om styrelsen inte deltar i aktiviteter
som läggs i någon lokalavdelning. Möten har under året hållits i Skåne, Göteborg, Sydosten, Uppland-Mälardalen
och Stockholm. Varje lokalavdelning har en egen mejladress som används inför mötena. Det är nödvändigt att ha
någon sammankallande i varje lokalavdelning när vi ska genomföra kurser lokalt, eftersom vi då behöver hjälp med
lokaler och kallelser och de som bor i lokalavdelningen är därmed viktiga länkar till våra medlemmar.

Kommunala handläggare. Anna Liedman i Norrköping har under året med stor framgång haft ansvaret för att värva och vårda de kommunala handläggarna för den kommunala tillsynen av OVK. Med det reducerade priset på medlemskapet har en tillströmning skett. Det är viktigt att dessa handläggare har god kunskap om byggregelverken eftersom de ska övervaka att OVK blir genomfört, och de ska även i byggsamråden före byggandet se till att regelverken
följs så att inte OVK-kontrollanten senare underkänner en installation. FunkiS kurser för kommunala handläggare av
OVK är därvidlag en bra källa till kunskap.

Medlemsantal
I slutet av 2012 var vi 1224 medlemmar och medlemsantalet är i stort sett stabilt. Pensionsavgångarna har ökat något
men nya medlemmar kommer till. FunkiS är en etablerad förening dit nya besiktningsmän söker medlemskap. Efter 2
maj 2011 finns det bara riksbehöriga funktionskontrollanter då den lokala behörigheten upphörde att gälla i och med
BBR 18 och OVK 1.
Tabell, årliga förändringar
Typ

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Riks

731

831

971

1061

1050

1015

969

885

848

844

806

792

788

793

786

813

878

913

995

1067

Lokal

152

215

318

368

378

377

364

327

311

310

301

298

286

294

301

275

228

178

158

98

0

0

0

0

0

0

0

0

63

66

67

72

70

82

84

81

75

66

65

59

K_OVK-handl
Ej uppgift
Summa

80

86

63

45

40

36

26

31

29

30

28

28

35

30

29

26

8

7

14

0

963

1132

1352

1474

1468

1428

1359

1243

1251

1250

1202

1190

1179

1199

1200

1195

1189

1164

1232

1224
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FunkiS medlemmar

FunkiS medlemsmatrikel är tillgänglig för alla via internet på http://funkis.se för dem som söker OVKbesiktningsmän. Här finns även länkar till Boverket register. FunkiS medlemsmatrikel är uppbyggd så att full sökbarhet finns för alla uppgifter. I FunkiS matrikel över besiktningsmän är alla kategorier sökbara och det är lätt att göra
utskrifter av sina sökningar. Medlemmarna ansvarar själva för att egna data är korrekta och aktuella och godkänner
dessa för visning på internet. Speciellt noga är det att alla uppgifter stämmer för fakturahantering hos det egna företaget. Returnerade fakturor tar mycket tid i anspråk för FunkiS styrelse. Detta gör respektive medlem på http://
medlem.funkis.se varvid uppdateringar för fakturering, sökning, medlemsutskick mm sker med automatik.
Styrelsen
2012 genomfördes sex protokollförda styrelsemöten. Möten ägde rum den 9 februari i Bromma, den 19 april i Bromma, den 27 april i Enköping på Haga Slott i samband med årsmötet, den 23 maj i Höganäs, den 4 september i Bromma samt den 29 november i Norrköping. Den 27 april häls även ett konstituerande möte för att utse funktioner i styrelsen. I samband med styrelsemötet i Norrköping avgick Anna Liedman då hon bytt arbetsuppgifter och inte längre
arbetar med OVK, och Christer Johansson som vill koncentrera sig på utbildningsverksamheten inom FunkiS.
Styrelsen år 2012 efter årsmötet:
Peter Granath
(sekreterare från december) Skåne
vald till 2014
Jan Boldrup
kassörStorStockholm
vald till 2013
Kurt Ingeberg tekniska rådet Uppland-Mälardalen
vald till 2013
Anna Liedman sekreterare (avgick i december) Östergötland vald till 2013
Olle Nevenius ordförande StorStockholm
vald till 2013
Gunnar Nihlén medlemsansvarig StorStockholm
vald till 2014
Rolf Andersson tekniska rådet Skåne
vald till 2014
Lars Skarenstedt vice ordförande Skåne
vald till 2013
Christer Johansson Utbildningsansvarig Uppland-Mälardalen
vald till 2013
(Christer avgick i december men står kvar som utbildningsansvarig)
Avtackningar:
Torsten Jenssen och Ulf Zetterlund avtackades för förtjänstfullt arbete och de erhöll en minnesgåva på årsmötet som
tack för sina insatser.

Tekniska rådet, TR
TR arbetar på uppdrag från styrelsen. Den ger stöd åt styrelsen och svarar på frågor från medlemmarna.
TR består av en grupp på åtta medlemmar, geografiskt utspridda över landet, varav en sammankallande. Gruppen har
tagit mot telefonfrågor och frågor via e-post till tr@funkis.se från medlemmarna men p.g.a. byte av kansli har denna
tjänst inte riktigt satt sig ännu. En del av de frågor som behandlas vidare är med avsikt att kunna publiceras i Bulletinen och några har presenterats vid Konferensen i Enköping, som också Tekniska Rådet stått värd för. Frågorna av
allmänt intresse har alltsedan 1993 förts över till FunkiS ”Frågor och Svar” (FOS) som nu håller på att uppdateras
mot nya byggregler och har kompletterats med nya frågor efter 2006, för att interaktivt kunna läggas på medlemssidan, på våren 2013. Övriga frågor till TR läggs nu efter hand in under Tekniska rådet på hemsidan efter att inkomna
frågor behandlats vid våra TR-möten.
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”Aeris qualitas animae manet, et fac ita ”
FUNKTIONSKONTROLLANTERNA I SVERIGE
Funktionskontrollanterna i Sverige
Box 43
161 26 Bromma

Vi finns på nätet!
www.funkis.se

Telefon: 040-41 01 51 (linjeval)
Fax: 08-26 27 23
Mejladress: funkis@funkis.se

TR har hand om FARO ”FunkiS allmänna råd för tolkningen av brister och fel vid OVK” och FARO-S, anpassad till
system med S-ventilation, båda uppdaterade 2010, och ny uppdatering är på gång. TR har under året haft fyra fysiska
möten och ett telefonmöte.
TR medlemmar 2012:
Kurt Ingeberg
Christer Johansson
Roland Lindquist
Mats Nilsson
Claes Östman
Rolf Andersson

Uppland/Mälardalen (sammankallande)
Uppland/Mälardalen (avgick i december för att ta hand om utbildningarna)
Stor-Stockholm
Göteborg (handläggare av tr@funkis.se)
Sydost
Skåne

Stig Fritsch
Sten-Inge Sjöström

Skåne (FOS och handläggare av TR-frågor)
Skåne

Etikgruppen EG

EG har under verksamhetsåret bestått av Torsten Jensen och Lennart Trankell som valdes på årsmötet 2012 i Enköping. Etikgruppen har haft ett lugnt år då det inte dykt upp några tvistoärenden eller klagomål mot våra medlemmar.
Styrelsen gav EG i uppdrag att se över föreningens Etiska regler detta har utförts och förslag till Nya Etiska Regler
för funkis medlemmar har överlämnats till styrelsen. Etikgruppen nås på mejladressen etikgruppen@funkis.se.

Valberedningen
Vid årsmötet 2012 utsågs följande valberedning:
Ann-Christine Eksell
Sven-Åke Ahlström
Sonja Eimar

StorStockholm (sammankallande)
Skåne
UpplandMälardalen

Ekonomi

Lokalavdelningar
Funkis lokalavdelningar med sammankallande
var vid utgången av verksamhetsåret följande:

Norrbotten
Västerbotten
Värmland
Uppland/Mälardalen
Örebro
Stor-Stockholm
Fyrstad
Skaraborg
Östergötland
Sydost
Halland
Skåne
Göteborg

Göran Löthgren
Göran Andersson
Jan Svanegård
Kurt Ingeberg
Kennet Eriksson
Mikael Östlund
Zdenko Petrusic
Lennart Axelsson
(Anna Liedman)
Berry Gunnarsson
Magnus Swärdh
Sven-Åke Ahlström
Torleif Sandgren

För 2012 redovisar föreningen ett resultat på minus 55 kkr. 2011 års resultat
var på -81 kkr. Ekonomin, som är välkontrollerad, framgår av efterföljande
sidor. Där framgår bland annat ett par stora kostnader under året som vi emellertid inte kommer att ha nästa år. Trots detta blir det endast ett mindre underskott. Från och med 2013 kommer kostnaderna att sjunka i och med den satsning på IT-sidan som nu genomförts.
Intäkterna för år 2012 är 1 637 kkr.
Kostnader för år 2012 är 1 692 kkr.
Rörelseresultat före avskrivningar och finans för år 2012, är minus 55 kkr.

Årsavgiften (medlems- och serviceavgifter)
Den sammanlagda årsavgiften för 2012 var 1250 kr (inkl moms) för
ordinarie medlem. Den består av medlemsavgift 100 kr, serviceavgift
920 kr samt moms på serviceavgiften med 230 kr. Kommunala handläggare betalar 250 kronor plus moms, och pensionerade medlemmar
som helt saknar anknytning till arbetande företag betalar 100 kronor
plus moms. Årsmötet 2012 beslöt att avgifterna ska vara oförändrade.
Sida 5

