
 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET

 Tidpunkt:   Måndagen  den 10 December 2012

 Plats:  Nordiska Brands lokaler i Solna

 Närvarande: 
 Tony Day (TD)  Jan Wisén (JW) Benny Wallen  (BW)
 Joakim Bauer (JB)  Pia Ljunggren (PL) Lennart Håkansson ( LH)
 Torbjörn Olsson (TO)  Tomas Farestviet (TF) Gösta Holmstedt (GH)
 Håkan Svensson (HS) Kenneth Hedman (KH)  
   
   
1. Mötets öppnande/upprop

 Ordföranden Lennart Håkansson  hälsade alla välkomna.

2. Föregående protokoll

 Protokoll från  ordinarie styrelsemöte 17 Oktober lästes igenom.
 
3. Ekonomi

 Kassör HS redovisade ekonomin. 
 Tillgångar på placeringskonto 985946,40 :- , företagskonto 303272,86:-  , 
 fordringar 5205:- 

4. Nya medlemmar 
 TD rapporterar följande:  nya medlemmar:
 Ramböl
 Förfrågan har skickats och intresse finns från 
 Ahlsell.
  
 TD tar kontakt med nya installationsföretag och erbjuder de att bli medlemmar 
 avgiftsfritt första kalenderåret. 

5. Hemsidan 

 Arbetet med hemsidan börjar bli klart, arbete med överföring av information 
 återstår.
 Förhoppning om att hemsidan skall kunna lanseras under Januari 2013.
 
 Inloggningsuppgifter kommer att skickas ut till resp. medlemsföretag.

 BW och JW kommer att  låta ta fram ett förslag på en ny logga. 
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6. DVD projekt. 

  JW redogjorde för nästa steg i DVD - projektet, att ta fram en utbildnings film 
  inkluderande ett utdelnings material som skall kunna förevisas hos 
  Räddningstjänst. 
  Beslutades att en budget på 75000:- kunde anslås för detta och att en liten intern 
  arbetsgrupp bestående av JW, HS, BW och JB arbetar med förslag. 

7. Anslutning till kommunal vattenkälla ( Mölndals problemet)
  TF  kommer att initiera till ett möte med Mölndals kommun, planeras till Januari/
  Februari. 
  Syftet med mötet är att samla på sig fakta och underlag till varför kommunen har 
  ställt upp de krav man har på anslutning av sprinkleranläggningar. 

8. Skyddsrum - Sprinklerskydd

 Frågan om skrivning i skyddsrums föreskrift som icke tillåter 
 sprinklersystem i skyddsrum diskuterades.   JW tar kontakt med MSB och hör sig 
 för om motiv och bakgrund till denna skrivning. 
 

9. Övriga frågor

 TF redovisade en jämförelse av olika godstjocklekar för sprinklerrör.
 Olika aspekter kring detta diskuterades. 

 INSTA - projketet är ute på en slutremiss. GH och TF svara på denna. 

 Ett preliminärt program för årets sprinklerdag  den 24 April visades upp.
 I samband med sprinklerdagen kommer Sprinklerfrämjandet att anordna sitt 
 årsmöte på eftermiddagen den 23 April.

 
10. Tid för nästa Sammanträde

 Nästa styrelsemöte kommer att hållas 20 februari med start  kl 11.00.

Vid protokollet   Justeras

Joakim Bauer   Lennart Håkansson

2.


