
FunkiS protokoll, nu i ett 
centralt register. 
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FunkiS årsmöte med efter-
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VAD HÄNDER i FunkiS hösten 2015? 
 

KURSER: 
 

Utbildning för kommunala 

handläggare av OVK: 

Malmö:  
10 september       Kurs Nr: 1513 

Sundsvall:  
15 september       Kurs Nr: 1524 

Göteborg:  
24 september       Kurs Nr: 1516 

Örebro:  
22 oktober           Kurs Nr: 1519 

Stockholm:  
12 november        Kurs Nr: 1521 
 

Certifierings– och omcertifie-

ringskurser OVK: 

Malmö:               Kurs Nr: 1512 
8-9 med skrivning 10 september              

Göteborg:          Kurs Nr: 1515 
22-23 m skrivning 24 september               

Örebro:              Kurs Nr: 1518 
21-22 med skrivning 23 oktober              

Stockholm:         Kurs Nr: 1520 
10-11 m skrivning 12 november               
 

Kurser injustering OVK: 

Stockholm (Huddinge):  
5 oktober             Kurs Nr: 1517 
 

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.  

OBS på anmälan ska anges 

dels mejladress till kursdelta-

garen och dels mejladress till 

fakturamottagaren.  
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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 
 

 

Att söka efter FunkiS på 

nätet och på Eniro: 

 

FunkiS är en mycket van-

lig förkortning men nu 

har vi sett till att ”vårt” 

FunkiS hamnar bland de 

första söken du får upp. 
 

Kolla gärna FunkiS på 

Facebook 

Gilla FunkiS på Facebook ! 

Centralt register för OVK-

protokoll 
 

 

FunkiS har nu lagt upp ett centralt regis-

ter för OVK med tanke på att detta på 

sikt ska bli ett nationellt register länkat 

till Gripen och energideklarationerna.  

 Registret som administreras av 

REQS har provats av medlemmar i 

FunkiS styrelse och utvärderats positivt. 

 Alla som ska ansluta sig till re-

gistret måste ha en krt utbildning. 

 FunkiS kommer att utbilda alla 

som önskar i samarbete med lokalavdel-

ningarna i landets olika delar. 

 Anmälan till utbildningen görs 

på nedanstående länk varefter kallelse 

kommer när fler anmält sig i närområdet. 

 Kostnaden för 4 timmars utbildning beräknas till 500 SEK 

plus moms. 

 FunkiS håller med kursledare på varje lokal kurs. Det blir 

någon från styrelsen eller Tekniska Rådet som kommer. 

 Lokalavdelningen ordnar lokal, datauppkoppling och 

eventuell skaffning vid varje utbildningstillfälle. 

 Om det finns intresse kan företag gå samman och ordna 

med lokal och datauppkoppling samt anmäla att de önskar 

en utbildning vid bestämd tid och plats. 

 Andra lösningar kan diskuteras med FunkiS styrelse och 

REQS som handhar distansutbildningen i samband med de 

lokala utbildningstillfällena. 

 Tillfälle ges även till diskussion och frågor kring OVK i 

allmänhet och protokollsfrågor i synnerhet.  

 Om detta ska bli ett Nationellt register beror nu på oss alla 

som gör OVK och registerför våra protokoll. 

 Anmälan till de lokala utbildningstillfällena ska göras på 

       ugglan@funkis.se  
 

 Ange namn, medlemsnummer, mejladress, lokalavdelning 

samt vilken större stad inom lokalavdelningens revir som 

du helst vill åka till för att delta i utbildningen. 

 FunkiS kallar till utbildning med en anmälningsblankett 

lika de för våra kurser och med samma premisser. 

 Om inte datum passar kommer fler tillfällen att ges vartef-

ter medlemmarna anmäler sig.  

 Det bästa är dock att en större grupp på 8—12 personer 

kommer överens om att utbilda sig tillsammans. Kontakta 

FunkiS styrelse för överenskommelse om tid och plats. 

 

Läs mer om de planerade utbildningarna och hur REQS 

fungerar på hemsidan http://www.funkis.se 

PRESS-STOPP 

FunkiS kurser och konferenser 

täcker den årliga rapporteringen om 

uppdaterade kunskaper som vi ska 

redovisa enligt BFS 2011:16  §19. 
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Valberedningen, dvs 
Peter från Örebro, 
Peter från Karlskrona 
och Janne från Solna 
fick förnyat förtro-
ende efter att ha 
lyckats hitta två nya 
duktiga medarbe-
tare till FunkiS sty-
relse. Ni hittar valbe-
redningen under flik 
STYRELSEN på 
FunkiS hemsida.    

Årsmöte 2015 med konferens och  

utställning på m/s Viking Cinderella: 



Gilla FunkiS på Facebook ! 
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Olle återvaldes till 
FunkiS ordförande på 
två år, och nya i sty-
relsen blev Torbjörn 
från Stockholm och 
Dennis från Göteborg 
Ni hittar mer informat-
ion om dessa under flik 
STYRELSEN på FunkiS 
hemsida. Dennis och 
Torbjörn invaldes även 
i Tekniska Rådet  av 
styrelsen.   

Alla föredrag från konferensen hittar du på ... 

http://www.facebook.com/funkisverige 



Gilla FunkiS på Facebook ! 
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Magnus 

Cederholm 

från REQS 

och Jan 

Boldrup 

från 

FunkiS 

skakar 

hand efter 

att över-

enskom-

melsen  

om ett 

centralt 

OVK-

register 

skrivits 

under i 

Solna den 

24 juni 

2015.  

Bakgrund till samarbetet 

Funkis har under flera år diskuterat kring ett nationellt OVK-register, där terrängen har sonderats bland olika digitala sy-

stem. REQS har arbetat med OVK och dess besiktningsprotokoll sedan lagen om OVK beslutades. Funkis har under en 

tid provat systemet under en testperiod som nu är avslutad. Utvärderingen föll väl ut och där nu Funkis medlemmar 

erbjuds möjligheten att kunna nyttja systemet vid OVK-besiktningar. 

Flera möten har skett med bl.a. Boverket som visat stort intresse för att skapa nationella digitala registret. 

Vilka är REQS? 

Startade 1996, belägna i Solna utanför Stockholm 

Det är ett webbaserat system för besiktningar och kontroller där OVK är den modul som det arbetats mest med. Det är det 

mest utvecklade systemet på marknaden som kan hantera all information som sammanställs vid en OVK-besiktning. 

Systemet är beprövat och används i dag av flera av Sveriges största fastighetsägare. 

Tillgång till REQS 

Innan du kan börja arbeta i systemet behöver du läggas upp som användare vilket sker efter genomförd utbildning, hur dessa 

utbildningar kommer att gå till återkommer vi inom kort till. 

Hur går besiktningen till? 
Besiktningsmannen beställer OVK-Protokoll via beställningsformulär. Länk till detta kommer att finnas på Funkis hemsida. 

REQS administrerar och skickar ut OVK protokoll digitalt.  

Finns föregående OVK-besiktnings information sedan tidigare i REQS, kommer uppgifterna delvis förifyllt i det nya protokol-

let. 

Därefter fyller besiktningsmannen i protokollet direkt i systemet. Besiktningsmannen skriver därefter ut OVK-protokollet för 

vidare hantering. 

 

Fördelar 

Funkis och dess medlemmar äger informationen i databasen 

Besiktningsman kan leverera statistik till sina kunder 

Automatisk bevakning av nästa besiktningsintervall 

Besiktningsman kan arbeta ”offline” med App. 

Appen fungerar med IOS, Android och Windows. 

Förifyllda besiktningsprotokoll (om tidigare data finns i systemet) 

Skapar ordning och spar tid. 

 

Förutom ovanstående erbjuds även: 

Telefon och Mejlsupport under besiktningstiden 

Beställning sker via beställningsformulär. 

Kostnad 

Kostnad för nyttjande av REQS faktureras via Funkis: 300 kr per besiktning 

PS. SOMMAREN IN-

FALLER i ÅR i AUGUSTi 


