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2012-05-02 
Månadsbrev nr 3 & 4, 2012  

 

1. Summary in English 

A short summary in English of our activities during March & April 2012; 

• AGM, Stockholm – on 25th April the association’s AGM was held, with a great inter-
est from 38 delegates from our member companies, 

• SBF Seminar 25-26 April, Stockholm – SBF accomplished, this year together with 
Sprinklerfrämjandet, its annual seminar on Automatic Fire Alarm & Fire Sprinkler 
Systems. A lot of preparatory work has been done during March/April to get the pro-
gram in place with three internationally wellknown speakers engaged, 

• Brandskyddslaget, Stockholm – meeting with Martin Olander, CEO of Brand-
skyddslaget, to discuss mutual market business and cooperation, 

• THE AGM decided to engage Jan Wisén in Sprinklerfrämjandet’s organisation 
from 1st May 2012 – Sprinklerfrämjandet has succeeded to engage the former Chief 
Fire Officer of Greater Stockholm Fire Services to work in our office in close coopera-
tion with Gösta Holmstedt. His engagement will from the beginning be circa ½ per 
week.  

This is a great development for the organisation and the AGM voted unanimously for 
his engagement. We look forward to a long involvement with Jan Wisén in our organi-
sation, 

• Sprinklerfrämjandet’s new board – at the AGM the members of the new board are 
as follows; 

• Chairman: Lennart Håkansson, Tyco Fire Protection Products 
• Secretary: Joakim Bauer, AlbaCon AB 
• Treasurer: Håkan Svensson, Brandgruppen AB 
• Member: Benny Wallén, Nordic Sprinkler AB 
• Member: Michael Eriksson, Bravida/C2mSprinkler 
• Member: Torbjörn Ohlsson, MPA 
• Member: Kenneth Hedman, NVS Sprinkler 
• Deputy: Pia Ljunggren, Trygg Hansa 
• Deputy:  Tomas Farestveit, Nordiska Brand AB 

• 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 
Maj har inletts med underbart vårväder. Nu hoppas vi att våren har ”landat” på riktigt. 
Jag summerar kort vad som skett under mars & april 2012; 

1. Förberedelser inför Sprinklerfrämjandets årsmöte den 25 april 
Under mars och april har undertecknad tillsammans med ordföranden planerat detaljerna inför 
årets årsmöte som i likhet med förra året genomförs i anslutning till SBF:s årliga Brandlarm- 
& Sprinklerseminarium där Sprinklerfrämjandet samverkat med SBF om programmet för 
sprinklerdagen. 

2. Sprinklerfrämjandets årsmöte – Bonniers Konferenscenter, Stockholm den 25 
april 

Vårt årsmöte i Stockholm, som vi åter genomförde i Bonniers fina konferenslokaler på Tors-
gatan i Stockholm, blev mycket välbesökt. 38 medlemmar kom till årsmötet. Årsmötet var väl 
förberett och kunde därför genomföras med stor smidighet.   

Vi redovisade vår verksamhet under 2011 liksom de aktiviteter som är planerade under 2012.  
Jag bifogar en kopia av den presentation av verksamheten som gjorde under årsmötet. 

Våra aktiviteter 2012 är bl.a. inriktade på följande områden; 

• Fler sprinkleranläggningar installerade, 
• Fortsätta att påverka de centrala myndigheterna, för en ytterligare positiv syn på 

sprinklersystemen i landets regelverk (Boverket & Räddningsverket), 
• Fler medlemmar i vår verksamhet, 
• Ytterligare satsningar på kunskapen om effekterna med boendesprinkler med den nya 

standarden, 
• Fortsatt satsning på artiklar och andra medier för att sprida mer kunskap om sprinkler-

systemens ”muskler”, 
• Fortsatt stödfinansiering av SP Trätek-projekt Fas 3 med 100 kkr – ”Nordic standard 

on Fire Safety design with sprinklers”, 
• Förstärkning av Sprinklerfrämjandets ”Verksamhetskansli” med 1 person.  
• Sprinklerfrämjandet är numera Andelstecknare i Brandforsk för programperioden 2012 

– 2014,  
• Brandskyddskonferens 2012 d 10–11/10 2012 – främjandet fortsätter att vara samar-

rangör, 
• Ökat engagemang mot landets räddningstjänster bl.a. med besök och lokalt utbild-

ningsstöd för att sprida kunskap om sprinklerteknikens slagkraft och erfarenheter. 
Målgrupper är räddningstjänster, lokala politiker, bygg- herrar, fastighetsägare samt 
lokala beslutsfattare, 

• Den årliga gästföreläsningen vid Lunds Universitet i okt 2012,  
• Främjandet har som mål att utveckla en egen informations-DVD om bostadsbränder, 
• Medverka vid seminarier/konferenser med egna presentationer, 
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• Främjandet har utsett Lennart Håkansson att ingå i en nordisk samarbetsgrupp för 
översyn och revidering av den nya standarden för boendesprinkler. 

3. Sprinklerfrämjandets nya styrelse 
Vid styrelsemötet den 25 april valdes en ny styrelse. Följande personer ingår i vår nya styrelse; 
 
Ordförande: Lennart Håkansson, Tyco Fire Protection Products 
Sekreterare: Joakim Bauer, AlbaCon AB 
Kassör: Håkan Svensson, Brandgruppen AB 
Ledamot: Benny Wallén, Nordic Sprinkler AB 
Ledamot: Michael Eriksson, Bravida/C2mSprinkler 
Ledamot: Torbjörn Ohlsson, MPA 
Ledamot: Kenneth Hedman, NVS Sprinkler 
Suppleant: Pia Ljunggren, Trygg Hansa 
Suppleant:  Tomas Farestveit, Nordiska Brand AB 

Henrik Johansson lämnar styrelsen efter 6 år som ordförande. Han avtackades med blommor 
och en personlig gåva. Mats Asterbom lämnade också styrelsen där han skött vår ekonomi 
som kassör under flera år. Ett personligt tack till dig Mats för vårt fina samarbete! 

4. Kommande styrelsemöten under 2012 
Styrelsen har planerat in ett antal möten under 2012. Då det kan vara intressant för övriga 
medlemmar att känna till mötesdatum för att kunna föra fram egna förslag till styrelsen, så får 
ni här veta de planerade datumen; 
29 maj, 28 augusti, 17 oktober samt 10 december   

5. Jan Wisén är ny medarbetare i vår verksamhet från den 1 maj 2012 
Vi har från den 1 maj 2012 1 maj lyckats engagera Jan Wisén i Sprinklerfrämjandets kansli. 
Jan kommer att arbeta ca 1/2 dag per vecka till att börja med.  
Jan kommer att samverka med Gösta Holmstedt som fortsätter sitt arbete med främjandet i 
oförminskad ”fart”.  
 

6. SBF Sprinklerseminarium den 26 april 
Sprinklerdagen den 26 maj blev välbesökt med cirka 200 deltagare. Sprinklerfrämjandet del-
tog aktivt i programmet med flera föreläsare från våra medlemsföretag. Flera internationella 
föreläsare deltog från Norge, Holland samt USA. 

7. Ett flertal möten med Jan Wisén 
Undertecknad har träffat Jan Wisén ett flertal gånger för att slutföra våra diskussioner med att 
engagera honom i vår verksamhet från den 1 maj 2012.  
En överenskommelse träffades med Jan bara några dagar innan vårt årsmöte, då vi slutförde 
våra diskussioner med ett samarbetsavtal.  
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8. Möte med Martin Olander, Brandskyddslaget 
I mars träffade undertecknad Martin Olander, Vd vid Brandskyddslaget AB, för att diskutera 
några tänkta programpunkter till höstens Brandskyddskonferens 2012. 

Mötet var också en fortsättning på vår närkontakt med våra medlemmar. Närkontakten med 
våra medlemmar är ett viktigt mål för mig personligen och givetvis för främjandets totala 
verksamhet. Vi har en gemensam uppfattning att båda parter går vinnande ur den här typen av 
närkontakter. 

9. Två artiklar till facktidningen Husbyggaren nr 2/2012 
Facktidskriften Husbyggaren kom under mars månad ut med ett nummer som behandlade 
Brand som tema. Undertecknad har bl.a. medverkat med två artiklar.  

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

11. 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 


