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2012-06-03 
Månadsbrev nr 5, 2012  

 

1. Summary in English 

A short summary in English of our activities during May 2012; 

• The Board met on 29th May – the board of Directors met in one of their regular meet-
ings on May 29th. Subjects of interest during the meeting were; 

• The business plan for Sprinklerfrämjandet has been upgraded to establish our 
goals and to develop a plan for our activities during 2012, 

• A decision was agreed to upgrade our website based on a proposal from an out-
side IT-consultant, 

• To develop a new DVD on fires in different types of residential facilities to 
show the efficiency of residential sprinkler systems, 

• How to utilize financially support from Sprinklerfrämjandet into different types 
of official projects during 2012-2014.  

• Internal meetings as well as meetings with members and others during May – The 
undersigned has had a couple of meetings with Tony Day and Jan Wisén as well as 
with some member companies this month; 

a) Students from Lund University to discuss examination reports 
b) Bengt Dahlgren Brand & Risk AB to discuss subjects of mutual interest 

• THE AGM decided to engage Jan Wisén in Sprinklerfrämjandet’s organisation 
from 1st May 2012 – Sprinklerfrämjandet has as was mentioned in my monthly report 
for April succeeded to engage the former Chief Fire Officer of Greater Stockholm Fire 
Services to work in our office in close cooperation with GH. His engagement will from 
the beginning be circa ½ per week. 

• Lund University – the undersigned has also this year been invited to perform a guest 
lecture over 2 - 3 hours for the students at the Department of Fire Safety Engineering 
and Systems Safety at Lund University on active fire sprinkler systems. This is an an-
nual lecture that we have done over the last five years. This relation that we have with 
the University leads to better understanding and closer cooperation with these students, 
who will enter the markets during 2012 - 2013. The lecture is planned to take place on 
October 8th,  

• Marketing efforts in the domestic markets to further improve the membership sup-
ports, 

• Administrative work - in order to keep the members updated on information received 
from Alan Brinson.  
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2. Inledning 
Vi har nu passerat maj månad, som vädermässigt blev lite upp och ner, i alla fall där jag varit. 
Nu hoppas vi på ett stadigare väder under juni, som börjat dåligt med häftiga regnmängder och 
stundtals stormvindar i Stockholm. 
Jag summerar kort vad som skett under maj månad 2012; 

1. Styrelsemöte den 29 maj med Brandgruppen som värd.  
Några korta utdrag från mötet är; 

ü Sprinklerfrämjandets affärsplan för 2012 
Ett förslag till affärsplan har förberetts av GH. Efter diskussioner fastställdes pla-
nen som bifogas denna månadsplan. 

ü Revidering av Sprinklerfrämjandets hemsida 
Ett förslag till ny hemsida diskuterades och beslut fattades att acceptera konsul-
tens förslag till design och struktur. GH och Jan Wisén fick i uppdrag att ingå i en 
referensgrupp som ska följa och vägleda konsultens arbete. 

ü Informationsfilm DVD om boendebränder 
Sprinklerfrämjandet har länge diskuterat att framställa en egen DVD-film kring ris-
ker och brandtekniska förebyggande åtgärder kring bränder i olika former av bo-
städer. 

 
ü Representation i olika arbetsgrupper där Sprinklerfrämjandet deltar 

• SP Trätek, Fas 3 – Tomas Farestveit, Nordiska Brand AB  
• SIS – Lennart Håkansson, Tyco 
• Regelnämnden – Håkan Svensson, Brandgruppen AB 

ü Sprinklerfrämjandets representant vid EFSN konferens i Paris 28-29 juni 
Vår representation i den kommande konferensen diskuterades och beslut fattades att Jan 
Wisén deltar från främjandet. 

ü Fortsatt engagemang av Tony Day i Sprinklerfrämjandets kansli 
Styrelsen beslutade att Tony Day ska fortsätta sitt samverkansarbete med våra medlemmar 
som han påbörjade under 2011. Genom dessa besök knyter han samman verksamheten 
med medlemmarna som vi inte lyckats göra tidigare. 

2. Möte med Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, Stockholm 

Undertecknad träffade Jan Gustafsson med deras kontorspersonal på Stockholmskontoret den 
4 maj för att diskutera ett antal gemensamma frågor där vi som organisation behöver 
möta ”verkligheten”. Den här typen av möten är en uppföljning av tidigare möten med företa-
get.  
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3. Möte med Jan Wisén & Tony Day 

Undertecknad träffade JW & TD den 8 maj för att diskutera medlemsfrågor och annat som 
berör vårt gemensamma arbete som att träffa våra medlemmar, diskutera önskemål & syn-
punkter från våra medlemmar samt att diskutera ämnen att framföra till det kommande styrel-
semötet den 29 maj. 
 

4. Telefondiskussioner med programgruppen för konferensen Brandskydd2012 

Under månaden har telefondiskussioner förts med representanter för programkommittén avse-
ende några tänkta programpunkter till höstens Brandskyddskonferens 2012. 

5. Lunds tekniska högskola – GH’s gästföreläsning vid Lunds universitet är planerad 
till den 8 oktober 2012 

Undertecknad har fått en inbjudan från LTH att genomföra den årliga gästföreläsningen för 
studenterna vid den pågående Brand - & Riskingenjörsutbildningen i Lund den 8 oktober. 

6. Alan Brinson, EFSN 
Undertecknad har under månaden haft ett löpande utbyte av administrativ karaktär med Alan 
Brinson. 

7. Marknadsföring 

Undertecknad utför ett ständigt arbete för att öka stödet från olika marknader. Vi ser ett ökat 
intresse att stödja vår verksamhet från flera intressanta verksamheter. Under månaden har flera 
möten och diskussioner gjorts med intresserade företag/organisationer. 
 
 
Gösta Holmstedt 
E-post: gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se 


