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Månadsbrev nr 8, 2012 

1. Summary in English 
Short summary in English of our activities during September 2012; 

• Administrative work - in order to keep the members updated on information re-
ceived from Alan Brinson, 

• Lund University – the undersigned has also this year been invited to do a guest lec-
ture over more than 2 hours for the students at the Department of Fire Safety Engi-
neering and Systems Safety at Lund University on active fire sprinkler systems. 
This is an annual lecture that we have done over the last five years and this year’s 
event will take place on October 8th. 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, 

• Marketing – efforts have been done over the last year to invite more members to 
support our organisation. The interest to join our organisation is exciting to follow 
and we are extremely happy for this development, 

• Follow up meeting on the SBF Sprinkler seminar in April 2012, Stockholm – A 
short summery from the participants was extremely positive.  
The seminar was a big success based on the comments from the participants, 

• SBF Fire Protection seminar 23-24 April 2013, Stockholm – Sprinklerfrämjandet 
and SBF will be the joint organizer’s of next year’s annual seminar on Automatic 
Fire Alarm & Fire Sprinkler Systems that will take place in April (23rd & 24th) 2013 
in Stockholm.  
Members of the programme committee are currently preparing the preliminary pro-
gramme, 

• The seminar ”Fire Protection 2012” – will be held in Stockholm on October 10-
11 2012 
This seminar, to be held in Stockholm on 10-11 October, is the leading fire protec-
tion conference and Sprinklerfrämjandet is like last year the joint organiser. 

The conference has during the last years been well attended by delegates from a 
wide range of activities and markets in the Nordic countries. 
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2. Inledning 

Vi har nu kommit en liten bit in i oktober och nu är höst även vädret bekräftar idag, tyvärr.  

3. Nya medlemmar 

Vi har under september haft kontakt med några nya tänkbara medlemmar. Vi avvaktar beslut från 
under oktober månad.  

4. Jag summerar kort vad som skett under månaden; 

1. Möte med IT-konsult den 10 september för uppföljning av vårt hemsideprojekt  
Jan Wisén och GH träffade vår konsult. 

IT-konsultens arbete går framåt som planerat.  Vår konsult kommer att närvara vid nästa styrelse-
möte den 17 oktober och där han mer i detalj kommer att redogöra för hur hemsidan kommer att se 
ut.  

Målet är att hemsidan skall vara klar i slutet av oktober 2012.  
Efter att hemsidan är slutförd och tagen i drift är det meningen att främjandet själv skall kunna 
hålla hemsidan uppdaterad.  
JW/GH skall senare ta fram en mall för vilken information medlemsföretagen skall förse främjan-
det med. Denna information skall ligga som en kort information under resp. företags namn/länk. 

2. Lunds tekniska högskola – förbereda gästföreläsning vid Lunds universitet den 8/10 
Undertecknad är inbjuden till den årliga gästföreläsningen för studenterna vid den pågående Brand 
- & Riskingenjörsutbildningen i Lund som i år genomförs den 3 oktober.  

Benny Wallén, Nordic Sprinkler, kommer att delta vid föreläsningen på eget initiativ. Det finns 
möjligheter för andra medlemmar att delta vid det här tillfället. Om någon vill delta är förutsätt-
ningen att det samordnas i tid med undertecknad.  
Detta är sedan några år ett återkommande uppdrag som undertecknad gör en gång per år under 
hösten. Föreläsningen är på dryga 2 timmar och är mycket välbesökt med 40 - 50 studenter som 
nått sista studieåret. 

Vår närvaro där och engagemang att genomföra den här gästföreläsningen är mycket uppskattad av 
Lunds universitet och enheten Brandteknik. 

3. SP Trätek – INSTA Fire Safety Engineering – Möte den 19 september  
Sprinklerfrämjandet deltar i en arbetsgrupp som representerar INSTA (Inter Nordic Standardisat-
ion Cooperation) som har fått arbetsnamnet ”INSTA- Fire safety design, Verification of fire safety 
design in buildings”. Sverige ansvarar genom SP Trätek för sammanhållningen av detta arbete.  

Ambitionen med arbetet är att det ska leda fram till en nordisk standard som senare kommer att 
hanteras av respektive deltagande land. Deltagande länder i detta arbete är förutom Sverige, Fin-
land, Island, Norge och Danmark. 
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Till mötet den 19 september hade de ansvariga producerat ett utkast nummer 5. Mötet enades om 
att träffas igen den 6 februari 2013 för att behandla inkomna kommentarer från respektive lands 
remisser till marknaden och omedelbart efter detta möte slutföra projektets slutversion. 
 
 

4. Möte med SBF för uppföljning av Sprinklerseminariet i april 2012 och planering av 
nästa års seminarium som är planerad till den 24 april 2013 

En träff med SBF genomfördes den 27 september för att; 
1) Summera utvärderingen som vi fått från ett antal deltagare vid seminariet den i april 2012 

samt,  
2) Planera nästa års Sprinklerseminarium som kommer att genomföras den 24 april i Stock-

holm, 
Vi ingår i programkommittén tillsammans med Jens Hjort, Lars Brodin & Helena Larsson från 
SBF. 
En kort sammanfattning av seminariet i år från deltagarna var mycket positiv. Sprinklerdagen som 
genomfördes i april 2012 fick som helhet ett mycket högt betyg!  
Bra resultat alltså och nu får vi inte tappa "farten" inför konferensen 2013! 

Arbetet fortsätter under hösten med fortlöpande kontakter inom arbetsgruppen. 

5. Brandskydd 2012 – årets konferens Brandskydd den 10 - 11 oktober 2012 
Brandskydd 2012, som genomförs i Stockholm på Täby park hotell den 10-11 oktober är en konfe-
rens där Sprinklerfrämjandet ingår i programkommittén även detta år.  

Flera av våra medlemmar förutom Sprinklerfrämjandet deltar i utställningen enligt uppgift från 
Informationsbolaget som administrerar programmet och genomförandet. De är; 

ü Brandskyddsföreningen Sverige 
ü Marioff 
ü Victualic 
ü Grundfos 

Inbjudan och program bifogas månadsbrevet.  
6. Marknadsföring 

Undertecknad utför ett ständigt arbete för att öka stödet från olika marknader. Vi ser ett ökat in-
tresse att stödja vår verksamhet från flera intressanta verksamheter. Under månaden har flera mö-
ten och diskussioner gjorts med intresserade företag/organisationer. 

7. Alan Brinson, EFSN 
Undertecknad har under månaden haft ett löpande utbyte av administrativ karaktär med Alan Brin-
son. 

 
 
Gösta Holmstedt 
E-post: gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se 


