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VAD HÄNDER i FunkiS under 2014?

160 frågor Diagnostiskt Prov i Regelverk OVK
Självstudier innan särskilt kunskapsprov

20 november Utbildning OVK
för kommunala handläggare
kurs i Göteborg

FunkiS styrelsemöte hölls i september i Kansliets lokaler på
Karlsbodavägen 17A i Bromma.

24 december Julafton (ingen OVK)
21—22 maj 2015 FunkiS årsmöte i Stockholm, med sedvanliga teknik– och informationsdagar. Boka dagarna redan nu!

Se vidare sid 2

OVK-protokollet ligger
nu för direkt nedladdning på FunkiS hemsida
http://www.funkis.se under
fliken OVK. Man slipper
således gå via Forum
som är lösenordsskyddat, vilket många medlemmar haft problem
med.
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FunkiS kansli
telefonnummer
och adress
Karlsbodavägen 17A

Mer information och anmälan
till kurserna se FunkiS hemsida
under fliken ”UTBiLDNiNG”

Denna skrift ska nu uppdateras efter nu gällande
lagar och förordningar. Styrelsen har i uppdrag
att utföra detta men vi önskar få in medlemmarnas
synpunkter på frågorna och svaren. Utgåva 201008-23 finns i Forum under ”OVK-protokollet,
FARO, FARO-S, 160 Frågor, RSVI-frågor”, ladda
gärna ned den, läs den och sänd era synpunkter på
mejl till FunkiS styrelse på funkis@funkis.se och
märk mejlet ”160 frågor”

För en snabb omcertifiering ring FunkiS
utbildare Kurt Ingeberg på mobiltelefon
0706-48 09 23 eller anmäl er direkt på
http://anmalan.funkis.se/

Fax: 08-26 27 23
Mejl: funkis@funkis.se
Box 43, 161 26 Bromma

Detta meddelas på förekommen anledning.
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Anmälningsblanketterna finns
nu utlagda på Funkis hemsida
http://www.funkis.se och det är
nya blanketter för direkt anmälan till respektive kurs. Du kan
även anmäla dig direkt på
http://anmalan.funkis.se/

2015

Tel: 040-41 01 51 linjeval

Det kan finnas kvar gamla
telefonnummer på gamla
trycksaker och på internet
där många kataloger har
fel nummer och adress
eftersom de lever på att ta
betalt för ändringar.

18-20 november Certifiering
och omcertifieringskurs
i Göteborg

FunkiS har varit på studiebesök i Nordkorea för att utröna
huruvida en nation som enligt egen utsago är bäst på allt
även är bäst på OVK. På bilden skakas det hand vid 38:e
breddgraden vid Panmunjom, dock inte med en nordkoreansk OVK-kontrollant. De lös tyvärr med sin frånvaro.

Utbildningsverksamheten
kommer att fortsätta som
vanligt nästa år. Vi håller på
att sammanställa de olika
alternativen. Du kan gå in på
vår hemsida där vi kommer
att lägga ut de olika kurserna
och certifieringarna så fort
datum bestämts för dem. Det
är Certifierings– och omcertifieringskurser med skrivningar, kurser för de kommunala handläggarna, mät– och
injusteringskurser, styr– och
reglerkurs samt radonkurserna nu med inslag om ozonrening och hantering av detta
vid OVK.
Se även http://www.funkis.se
och http://anmalan.funkis.se/
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FunkiS styrelsemöte den 23 september 2014

Intresserad av styrelsearbete? Kontakta då
någon av dessa tre herrar i valberedning och
berätta vad du vill utföra. Det är Peter från
Örebro, Peter från
Karlskrona och Janne
från Solna som ni kan
nå via FunkiS hemsida
där de hittas under fliken STYRELSEN.

Gilla FunkiS på Facebook !
Uppgifter som vi är skyldiga att ta fram till de som
gör energideklarationerna.

effektuppgifterna på
fläktarna.
Tyvärr
finns de inte alltid att
läsa av utan risk för
sin egen säkerhet.

Förslag till energibesparande åtgärder.
På kontor och liknande lokaler kan
man gå ned till min
0,1 l/s och m2. Detta
brukade man förr
klara av genom att
låta fläktarna för
toaletter och andra
våtgrupper gå kontinuerligt medan övriga aggregat stoppas
nattetid och under
helger. Dags för lite
innovativt tänkande

För den löpande verksamheten i en förening behövs en arbetande
styrelse. FunkiS har en styrelse med 8 ledamöter inklusive ordförande, och en lekmannarevisor som följer verksamheten. Ledamöterna har specificerade ansvarsområden och styrelsearbetet regleras utifrån en arbetsordning som beslutats på ett styrelsemöte. I
grunden ligger även föreningens stadgar. FunkiS är en ideell förening och lyder således inte under aktiebolagslagen.
En sammanfattning av styrelsemötet i september:
Kassören rapporterade om utfallet som nu är mycket gott efter att föreningen genomgått datoriseringen som beslöts på årsmötet i Ronneby. Inga stora löpande utgifter. Det mesta är projektbundet. Nya projekt är 160 frågor som ska uppdateras
och OVK-protokollet som ska digitaliseras och vi arbetar för en centralisering likt
energideklarationerna i Gripen. En budget för det fortsatta arbetet finns.
Kursverksamheten har nu blivit en stor del av arbetet inom FunkiS. Våra kurser är
till för våra medlemmar och de är i stort sett självfinansierade. Det är lågt intresse
för kurserna i mätteknik och styr– och regler i samband med OVK. Radonkurserna
ska moderniseras och kompletteras med ett kapitel om hur ozonrening ska kontrolleras då det är en mycket farlig förening.
Tekniska Rådet har nu fått en ny handläggare, den för de flesta kände Tomas Axelsson som nu svarar på frågor som ställs till TR digitalt eller på annat sätt. TR ska även
uppdatera FoS (Frågor och Svar) som är ett levande dokument på nätet för användning på dator, lap-top, läsplattan eller den smarta telefonen.
Styrelsemedlemmarna är FunkiS representanter i olika sammanhang såsom Fyrklövern med Boverket, FSB, RSVR och andra branschkolleger, Ozongruppen med Entreprenörsföretagen och experter, FSB årsmöte, Svensk Ventilation m fl. Rapporter från
dessa möten tas upp och diskuteras, och beslutas om framtida kontakter.
Kommunala handläggare har FunkiS ett gott sammarbete med och vi har en styrelserepresentant som håller kontakter med FSB. Vi har utbildning riktade till kommunala
handläggare och vi inbjuder dem till våra möten och seminarier. De har även tillgång
till Forum och kan införskaffa våra skrifter som handlar on OVK-handläggning.
Lokalavdelningsaktiviteter i samband med kurser och ändrade lagar och förordningar är något vi arbetar med men i brist på lokala företrädare är detta ett sisyfusjobb,
som två av våra ledamöter ägnar sig åt. Medel finns och intresse finns hos oss i styrelsen. Vi kommer gärna ut till lokalavdelningarna och tar en öl och diskuterar OVK.
Trycksakerna sysselsätter styrelsens ledamöter, liksom OVK-protokollet, hemsidan,
Forum, årsredovisningar med verksamhetsberättelser och planering av årsmöten
med utställare och föredragshållare. Det senare inte helt lätt att få till i tid.

Sid

Är du nyfiken på styrelsearbetet och är föreningsmänniska så kan du ringa till FunkiS
ordförande Olle Nevenius på FunkiS telefon 040-41 01 51 eller direkt på 0705-26 27
20 så kan han berätta mer om detta trivsamma och givande styrelsearbete.
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En fråga som just har inkommit till Tekniska Rådet.
Ett bostadshus med 100 lägenheter betjänas av en tryckstyrd frånluftsfläkt med EC-motor. Vi matlagning öppnas spjäll i lägenheterna
varefter trycket sjunker i kanalsystemet och fläkten varvar upp för att
hålla inställt tryck. Helt enligt regelboken.
För att förhindra brandgasspridning har metoden ”Fläktar i Drift” tagits, med avbrottsfri kraftmatning. Utspädning av brandgasen har
man klarat av så EC-motorerna klarar temperaturen.
Men vad händer när brandgaserna expanderar, för det gör de ju.
Tryckgivaren känner ett ökande tryck och vill sänka hastigheten på
fläkten vilket medför att flödet sjunker drastiskt. Och rök kan expandera ut till andra brandceller.

FunkiS
arbetar
för ett
centralt
OVKregister !

Ska jag som OVK-kontrollant skriva något om detta i utlåtandet?

Bra att känna till.
På FunkiS hemsida under ”Välkommen till
FunkiS” står det ”Vill du bli medlem”. Några rader ned finns http://medlem.funkis.se och om du
(eller någon annan) klickar där kommer det fram
en ruta som du ser till vänster om denna text. Nedan ser du vilka alternativ som står till buds. Det
enda du INTE kan göra är att ändra din mejladress, det måste du kontakta oss på kansliet för,
och vi gör den ändringen manuellt.
Jag vill bli medlem
Jag är redan medlem och vill ändra mina uppgifter
Jag har glömt mitt lösenord hos FunkiS
Jag vill uppdatera mitt OVK-certifikat / mina behörighetsuppgifter
Jag vill skicka in mitt radonbevis
Jag vill söka efter medlemmar
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