Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande:
Ledamöter:

Per Höij
Jonas Andersson
Ulf Öberg
Hasse Olsson
Magnus Brandt
John Iggström
Lars-Åke Strömberg

Suppleant:

Joakim Bergman

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda möten.

Medlemsantal
Vid verksamhetsårets slut hade RSVR 52 st. medlemsföretag vilket är en ökning med
11% från 2019 års medlemsantal som var 47.

Kansli
Sedan 2018-05-01 anlitar RSVR Höij´s Ventilation AB i Kristinehamn för att
upprätthålla vår kansliverksamhet, således även under 2020.

Utbildning
P.g.a Covid -19 har ett flertal kurser ställts in under 2020.
Endast 2 st. nycertifieringskurser med totalt 22 st. deltagare har kunnat genomföras.

SS-EN 12097 (Krav på RL)
P.g.a. Covid-19 har inte några utbildningar eller informationsträffar om SS-EN 12097
hållits under 2020. Däremot har vi köpt in 100 st. exemplar från SIS som ska delas ut
kostnadsfritt till våra medlemsföretag.

Samrådsgruppen för inomhusklimat
RSVR har deltagit på de två möten vi har varit inbjudna till vilket vi anser är oerhört
viktigt för att upprätthålla våra medlemsföretags intressen.

I samrådsgruppen ingår representanter från Boverket, Funkis, Svensk Ventilation,
Plåt- och Ventföretagen, Installatörsföretagen, Arbetsmiljöverket, Föreningen
Sveriges Byggnadsinspektörer, Astma- och Allergiförbundet samt Folkhälsomyndigheten, utöver RSVR.

Funkis & SSR
Ytterligare diskussioner har förts med Funktionskontrollanterna i Sverige (Funkis) och
Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) i syfte om att försöka skapa en
dialog om ”Svensk inomhusmiljö i framtiden”, och för att identifiera potentiella
samarbetsmöjligheter då vi alla tre jobbar med närbesläktade tjänster och har
gemensamma medlemmar.
Fysiska möten har dock inte varit möjliga p.g.a. Covid-19.

KIWA
RSVR har aktivt bearbetat KIWA för att de på ett tydligare sätt ska synliggöra
möjligheten till certifiering som ventilationsrengörare på sin hemsida, samt inlett
diskussioner om ”1-årskravet” vid certifiering nivå N ska höjas till 2 år.
Beslut i frågan lär komma under 2021.

Medlemsrekrytering & marknadsföring
P.g.a. Covid -19 har detta arbete knappt varit möjligt.
I stort sett alla planerade möten och mässor har varit inställda under året.
Glädjande nog har vi ändå lyckats öka vårt medlemsantal.

Mässmaterial
Mässmaterial har tagits fram – och senare även kompletterats - som våra
medlemsföretag gärna får hyra kortare perioder mot en mindre ersättning + frakt.

Etikärenden
Under 2020 har vi inte haft några s.k. etikärenden.
För att undvika etikärenden och missnöjda kunder i framtiden har RSVR aktivt
propagerat för att fastighetsägare endast ska köpa ventilationsrengöringar som
utförs av certifierad personal, inget annat.

Ekonomi
RSVR´s ekonomi är god.
För 2020 års räkenskaper hänvisas till resultat- och balansräkningen.
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