
OVK-protokollet ligger 
nu för direkt nedladd-
ning på FunkiS hemsida  
http://www.funkis.se på 
första sidan. Man slipper 
således gå via Forum 
som är lösenordsskyd-
dat, vilket många med-
lemmar haft problem 
med. 
 
 

FunkiS nyhetsbrev 28 december 2014 

FunkiS sista styrelsemöte för 
2014 hölls i december på ex-
tern lokal på Lidingö.  
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VAD HÄNDER i FunkiS under 2015? 
 
 

KURSER: 
 

Utbildning för kommunala 
handläggare av OVK: 
 

Jönköping:  
29 januari             Kurs Nr: 1502 
Gävle:  
26 mars                Kurs Nr: 1505 
Malmö:  
14 april                Kurs Nr: 1506 
Stockholm:  
23 april                Kurs Nr: 1508 
Umeå:  
7 maj                    Kurs Nr: 1510 
 

Certifieringskurser OVK: 
 

Jönköping:         Kurs Nr: 1501 
27-28 med skrivning 29 januari        
Gävle:                 Kurs Nr: 1504 
24-25 med skrivning 26 mars              
Stockholm:         Kurs Nr: 1507 
21-22 med skrivning 23 april              
Umeå:                 Kurs Nr: 1509 
5-6 maj med skrivning 7 maj               
 

Regelverkskurser OVK: 
 

Stockholm:  
10 mars                Kurs Nr: 1503 
Malmö:  
19 maj                  Kurs Nr: 1511 
 

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

Anmälningsblanketter finns på 
hemsidan http://www.funkis.se 
och http://anmalan.funkis.se/   
 

OBS att kursen ska vara be-
tald före kursstart. 

Sida 1 

FunkiS kansli 
telefonnummer 

och adress 
 

Karlsbodavägen 17A 
 

Tel: 040-41 01 51 linjeval 
 

Fax: 08-26 27 23 
 

Mejl: funkis@funkis.se 
 

Box 43, 161 26 Bromma 
 

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.  
 

Detta meddelas på före-
kommen anledning. 

Gilla FunkiS på Facebook ! 

Årsmöte 2015 med efterföljande konferensdag med 
föredrag och utställningar 21—22 maj 2015 

Själva årsmötet hålls på systerfartyget (Helsingforsbåten) som 
ligger vid Tegelvikshamnen i Stockholm. Efter årsmötet går de 
som ska vara med på konferensdagen över till m/s Cinderella  

 

Tänkta ämnen: 
 Nya regelverk, kommande revideringar i BBR 
 Rena kanaler, vilken bedömning gäller 
 Centralt OVK-protokoll 
 Certifiering av montörer o injusterare (blivande OVK-are) 
 Länsstyrelsernas övervakning av OVK-arbetet 
 Kontrollansvarigas (KA) syn på OVK-arbetet 
 Gråzon mellan OVK och Arbetsmiljöfrågor 
 TR-frågor, FoS, 160 Frågor, Kurser och Utbildning 
 Certifieringsfrågor 
 Har OVK gjort oss friskare sedan 1991? 
 Vilket ansvar har Brf för ombyggnad som påverkar OVK? 

Läs mer om de planerade konferensdagar-
na på sidan 4. Har ni åsikter eller förslag 
till ämne eller utställare så hör av er till 
kansliet via mejl funkis@funkis.se.  

2015 ska FunkiS presentera en ny hemsida anpassad efter 
de vanliga mallarna som vi nu vant oss med på internet. Bo-
verket kommer att revidera BBR. Ett centralt OVK-register 
kommer att underlätta kontrollanternas, beställarnas, de kom-
munala handläggarnas och länsstyrelsernas arbete med OVK. 

PRESS-STOPP 

Lasse och Janne går igenom 
budgeten och tiderna för kurs-
verksamheten 2015. 

FunkiS vill 

önska er 

alla en god 

fortsätt-

ning på hel-

gerna och 

ett Gott 

Nytt OVK-år 

2015 
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Valberedningen, dvs 
Peter från Örebro, Pe-
ter från Karlskrona och 
Janne från Solna som ni 
kan nå via FunkiS hem-
sida där de hittas under 
fliken STYRELSEN, öns-
kar komma i kontakt 
med intresserade bli-
vande styrelseledamö-
ter med IT-kunskap och 
med intresse för juridik. 

Gilla FunkiS på Facebook ! 

 

FunkiS styrelsemöte den 11 december 2014 
 

En kort sammanfa ning av styrelsemötet: 
 

FunkiS har en fast sekreterare men vid sjukdom kan detta åläggas någon annan i styrelsen, 
och i dag när Peter var sjuk så tog Kurt på sig att skriva protokoll.  

 

Kassören Jan Boldrup rapporterade att vår ekonomi är god. Vi beslöt att avsätta medel till 
”160 Frågor” uppdatering och nytryck. Även en utredning om avvikelser av luftflöden vid 
mätning med varmtråd ska utföras och ges ut som en tredje del i samma serie.  
 

Ordföranden Olle har börjat skriva verksamhetsberättelsen men den har nu inte samma status 
som förr eftersom man nu har en digrare revisionsberättelse där hela styrelsen skriver under.  
 

När det gäller kursverksamheten så rapporterade Kurt Ingeberg att såväl mätkurserna som styr
– och reglerkurserna är efterfrågade men vi får inte så många anmälda att dessa kurser kom-
mer igång. Vi avvaktar detta året ut innan vi tar bort dem ur utbudet. Regelverkskurserna, de 
som är den egentliga upprinnelsen till vår kursverksamhet, är heller inte så efterfrågade, men 
det är däremot både kurserna för kommunala handläggare och de tredagars certifieringskurser-
na som vi har. Vi ska eventuellt ta fram en kurs för byggnadsägare och förvaltare. De radon-
kurser som vi haft utlaggda externt ska vi nu lägga under vår egen verksamhet och där arbetar 
vi ihop med Svensk Radonförening. Det ska även vara med ett avsnitt om Ozonrening ef-
tersom det är extremt farligt i fel sammanhang.  
 
Tekniska Rådet under Tomas Axelsson rullar på med frågor och svar över mejl och telefon. 
En uppdatering av FoS är nära förestående liksom de 160 frågorna.  
 
Under rapporter togs bland annat upp ….. 
 Möte med ”Fyrklövern” dvs FunkiS, Boverket, RSVR och de kommunala handläggar-

na. Här finns även inbjudna gäster i branschen. 
 OVK-intressenterna ska anordna ”Ventilationsdagen” den 3 september 2015 i Stock-

holm vid Telefonplan. 
 Ozongruppen med experter och lekmän sammanträder nu kontinuerligt. Där finns Ar-

betsmiljöverket, AMA-gruppen, teknisk expertis, Folkhälsomyndigheten, Boverket, 
Entreprenörsföretagen, Svensk Ventilation m fl. 

 Etikgruppen har inte haft något större ärende av betydelse i år. 
 Vi ökar något medlemsmässigt år från år. Vi ska söka efter de som ännu ej är medlem-

mar för att erbjuda dem medlemskap. När det gäller OVK är likriktning viktigt. 
 FunkiS vill ha fler medlemmar från kommunerna och deas OVK-handläggare.  
 Länsstyrelserna har nu fått en större roll att övervaka kommunernas OVK-hantering 

och FunkiS ingår i en sammarbetsgrupp med dem tillsammans med Svensk Ventilat-
ion. 

 Hemsidan är under omarbetning. Olle jobbar med en ny hemsida. 
 Mappstrukturen i vår Webbserver diskuterades. Vi vill helst att alla lägger allt som 

berör FunkiS där så att det finns kvar när respektive styrelsemedlem slutar, och att det 
inte ligger på dennes dator.  

 Vi ska helt gå över till att använda namn.namn@funkis.se av samma skäl som anges 
ovan så att inte gamla mejl ligger i medlemmarnas datorer utan på webbservern. 

 

Vi ska utöka kontakterna med FSBi (Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer) och vi ska 
delta på deras årsmöte nästa år i Visby, med två personer.  
 

Lokalavdelningarna ska erbjudas att en medlem i styrelsen kommer till dem på ett lokalavdel-
ningsmöte som föredragshållare i OVK-frågor. Lokalavdelningen skaffar lokal, ordnar skaff-
ning och bestämmer dag och tid för mötet, och vi i styrelsen tar hand om kallelser och håller i 
mötet. På så sätt garanterar vi att FunkiS håller jämn standard på OVK-redovisningarna.  
 

OVK-protokollen, som innehåller 1:or och 2:or vilket beställare och entreprenörer tycker är 
bra, men som inte finns saklig grund för i förordningen. Även protokoll på läsplattor och app. 
 

Kurt fick i uppdrag att revider AV-OVK som är vårt AB i kontakter med beställarna. 
 

Gunnar ska ta fram nya kontakter med departementet som vi hamnat under. 
 

Nästa möte blir i februari då vi undertecknar revisionsberättelsen. 

Hur ska vi bedöma om-
byggnader av bostadshus 
där man behåller självdrags-
ventilationen? 
 Ombyggnad har nu 

samma krav i BBR 
som nybyggnad. 

 Kravet 0,35 l/s och 
kvadratmeter gäller. 

 Kravet på forcerad 
ventilation i kök och 
mörka badrum gäl-
ler. 

 Klarar vi detta om vi 
behåller självdrags-
kanalerna, sätter in 
reglerbara spjällblad 
i frånluftskanalerna i 
kök och i mörka 
badrum samt sätter 
in vädringsfönster 
eller vädringsluckor i 
köken? 

 Kolfilterfläkt för att 
ta osuppfångningen. 

 
 
 



 
 

FunkiS 
arbetar 
för hög 
bildning  
på  OVK-
kontroll- 
anterna ! 
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Frågan i förra Nyhetsbrevet om vad som händer när brandgaserna ex-
panderar har retts ut av flera av våra medlemmar, Det var lite fel tänkt i 
frågan eftersom givaren känner av en minskad tryckskillnad varvid fläk-
ten går upp i varvtal. Ett så kallat Västgötaklimax alltså. 
 
Våra 160 frågor har endast 75 svar, varför det kan vara på sin plats att 
kolla vad ni medlemmar har för svar på några frågor efter den 76:e 
 
80.   Vilka villkor ska var uppfyllda för mätning av radonhalten.  
        Ange minst 5 av dessa samt vilka råd som ges om mätdonen. 
88.   Syftet med Arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och  
        olycksfall. Ange ytterligare mål som lagen eftersträvar. 
103. Vilken bör den lägsta temperaturen vara i ett personalrum. 
111. Kan man kräva av nyttjanderättsinnehavaren att denne ska vidta 
        åtgärder mot ohälsa i sin bostad även om hen inte är ägare av 
        denna? 
115. Ange riktvärdet för uteluftsflödets storhet i skolor  
        enligt FoHMSFS 2014:18. 
121. Vad menas med Metabolism? 
134. När ska alternativa energiförsörjningssystem utredas? 
 

Varför ska vi kontrollera mot gamla normer? 

 
Rimligen är det FoHMFS Allmänna råd som gäl-

ler rakt av. Även då de kommer i konflikt med 

gamla byggnormer som inte kräver uteluftsdon i 

sovrum. Men dessa råd medför även att vi inte 

kan godkänna ventilationssystem typ F och S ef-

tersom man inte kan garantera uteluftsmängden i 

alla sovrum. Om fönstret är öppet i ett rum så får 

de andra ingen uteluft pga av tryckfallet i donen. 

BBR 22 kommer ut i juli 2015. Redan nu finns det en konsekvensutredning av det som kommer att revi-
deras i den utgåvan. Det rör kapitel 9 där kraven skärpts och ännu en zon införts. Gå in på   
http://www.boverket.se/contentassets/4aab283b61d14266b3bb632aa4b1edc3/konsekvensutredning-
bbr-2015---euanmalan.pdf och ta reda på vad för ändringar vi ska leva med efter den kommande som-
maren. Man kan glädja sig åt att man på sidan 26 konstaterar att ändringarna i BBR inte medför några 
konsekvenser ur jämställdhetsperspektiv, inte heller för barn jämfört med FN:s barnkonvention (sidan 
25). Nyhetsbrevsredaktören är emellertid orolig för att kommunernas tillsyn och övervakning även fort-
sättningsvis blir bristfällig. Hur ska de kontrollera resultatet efter två år? Ingen kommun gör det idag.  



Årsmöte med konferenser 21 – 22 maj 2015 på Viking m/s Cinderella 

Styrelsen har gjort ett första utkast till konferenser i samband med årsmöte 2015 och tagit fram följande som vi jobbar vidare med. 
Själva årsmötet hålls på m/s Mariella som ligger i hamn (Tegelvikshamnen bortom Stadsgården i Stockholm) och vi har ett konferens-
rum med kaffe, frukt och smörgåsar.  Torsdag klockan 14 – 16. 

16:30 går vi ombord på systerfartyget m/s Cinderella som ligger bakom m/s Mariella. De som kommer utan att ha deltagit i årsmötet 
går direkt till m/s Cinderella. Samling i ”Nöjeskafféet”. 

Utställarna kan ta ombord egen bil alternativt budbil och bära upp sina prytlat till ett eget rum bredvid konferensrummet. De är med 
på alla aktiviteter och får 6 minuter för produktpresentation (med OVK-anknytning) insprängt under dagen. 

Hytter måste bokas i tid så anmälningarna är viktiga att få in i tid. Ska man ha med respektive så ska detta också anmälas eftersom 
man måste uppge namn och nummer när man åker båt numera. 

A4-pärm till alla för materialet som utställarna och konferensdeltagarna lämnar. Med innehållsförteckning och pärmsidor. Lämnas vid 
ombordstigningen tillsammans med nycklar och program insatt i pärmen, plus tröja. 

17:15 kan man gå till sina hytter. 
18:00 samling i konferensrummet. Presentation av konferensdagarna och utställarna. 
18:10 föredrag eller nått spirituellt. OVK-squiz.  
19:00 mingel hos utställarna.  
20:00 A la Carte middag med kött eller fisk eller veganmat vilket beställs vid anmälan. 

   Två glas vin och en avec till kaffet ingår. Alternativt alkoholfritt plus glass. 

Arbetsuppdelning för styrelsen: 
Utställarna hjälp med lokalen, platserna, kaffe mm Lara Skarenstedt 
Utställarna tippsfrågorna och priserna, rättande mm Peter Granath 
Middagen och lunchen, kontaktman mot båten Anders Eriksson 
Toastmaster under middagen Tomas Axelsson 
Nycklar, kuvert, pärmar, tröjorna  Jan Boldrup 
Konferensrummet, IT-teknik, ljud och bild  Olle Nevenius 
Allmänna frågor från deltagarna, stand-by  Gunnar Nihlén 
Hjälpa de inbjudna talarna Kurt Ingeberg 

Allmänt nycklar pärmar mm, guida medresenärerna Kanslipersonalen 

Tänkta talare och inbjudna. Detta kommer med till visshet gränsad sannolikhet att ändras: 
Wanda Rydholm (Boverket) 
Petri Tuomela (RSVR) 
Annika Brännmark (Entreprenörsföretagen) 
Michael Ressner (Folkhälsomyndigheten) 
Ulrika Nolåker (FSBi) 
Britta Permats (Svensk Ventilation) 
Gunnar Åhlander (Arbetsmijöverket) 
Percy Stark (Kiwa Swedcert) (men även andra certifieringsorgan blir inbjudna) 
FunkiS styrelse under respektive ärende 
Anna Jansson Thulin (Länsstyrelsen Skåne) 
Sofie Nilsson (Kontrollansvarigas Riksförening KARF) 

Tider fredagen den 22 maj, ett första utkast: 
08:00 Frukost, mingel hos utställarna 
09:00 konferensstart. Utställarpresentationerna varvas med föredragen.  
09:10 Fösta föredragshållare 
09:30  Andra föredragshållare 
10:00 Tredje föredragshållare 
10:30  Fika plus mingel och tipspromenad hos utställarna 
11:00 Fjärde föredragshållare 
11:45 Femte föredragshållare 
12:30  Lunch smörgåsbord gemensamma bord 
13:30 Sjätte föredragshållare 
14:00  Sjunde föredragshållare 
14:30  Åttonde föredragshållare 
15:00 Tippsfrågesvar, prisutdelning, avslutning 
16:00 Ilandstigning  /  Programmet kommer att justeras vartefter. 

  Välkomna önskar FunkiS styrelse..



ANMÄLNiNG	TiLL	FUNKiS	KONFERENSER	21‐22	MAJ	2015	
ÅRSMÖTESFÖRHANDLiNGARNA	21	MAJ	PÅ		
m/s	MARiELLA	KRÄVER	iNGEN	ANMÄLAN 	

http://arsmote.funkis.se/  

ANMÄLNiNG	TiLL	FUNKiS	KURSER	
1. OVK	FÖR	KOMMUNALA	HANDLÄGGARE

2. CERTiFiERiNGSKURS	TRE	DAGAR	iNKLUSiVE	SKRiVNiNG
3. REGELVERKSKURS

http://anmalan.funkis.se/  

FÖRUTOM	KONFERENSEN	INGÅR	
HYTT,	MIDDAG,	LUNCH,	KAFFE	FÖR–	OCH	EFTERMIDDAG	

MEDRESANDE	BESÖKER	BÅTENS	SPA	
3.500	SEK	KONFERENS,	1.600	MEDFÖLJANDE	 MOMS 	



Härmed	kallas	till	FunkiS	årsmötesförhandlingar	
torsdagen	den	21	maj	klockan	14:00	

ombord	på	m/s	Mariella	i	Tegelvikshamnen	Stockholm	

Till	Stadsgårdshamnen	53	Viking	Line	kan	man	åka	med	buss	nummer	53,	71,	96,	401,	
402,	404,	409,	410,	413,	414,	422,	442,	443,	444,	445,	446,	449,	471,	491	och	496	från	
Slussen	till	Londonviadukten	400	meters	promenad	och	inom	synhåll	till	m/s	Mariella		

Parkeringsplatser	rekommenderas	OK	bergsgarage	vid	Slussen	/	Katarinavägen	16	

		Sida 	6															 			/	Välkomna	önskar	FunkiS	

1 Val av ordförande och sekreterare för stämman  
2 Val av två justeringsmän  
3 Fråga om stämman blivit vederbörligen sammankallad  
4 Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning för föregående räkenskapsår  
5 Revisorernas berättelse för föregående räkenskapsår  
6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
7 Fastställande av medlems- och serviceavgifter till föreningen.  
8 Val av styrelseledamöter  
9 Val av revisorer  
10 Val av ledamöter i valberedningen  
11 Övriga ärenden 




