PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET
Tidpunkt:

Onsdagen den 10 December 2014

Plats:

BST, Stallarholmsvägen 40 Bandhagen.

Närvarande:
Benny Wallen (BW)
Joakim Bauer (JB)
Håkan Svensson (HS)
Sebastian Melin (SM)

Hanna Nauckhoff (HN)
Gösta Holmstedt (GH)
Pia Ljungren (PL)
Kenneth Hedman (KH)

Jan Wisen (JW)
Peter Buhler (PB)
Tomas Farestveit (TF)

1. Mötets öppnande/upprop
Mötets ordförande Benny Wallén hälsade alla välkomna.
2. Föregående protokoll
Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2014-10-16 hade bifogats kallelsen.
3. Ekonomi
Kassör Håkan Svensson redovisade det ekonomiska läget.
Tillgångar på placeringskonto 500 821,25 Sek företagskonto 587543,58 Sek
4. Nya medlemmar
Inga nya medlemmar sedan föregående möte. En kort diskussion hölls om ev.
presumtiva medlemmar samt GH informerade om några intresserade företag.
5. Projekt 2014-2015
Kommunal vattenkälla: SP har redovisat ett projektförslag och budget. Styrelsen
uppfattade förslaget som i huvudsak bra men synpunkter framfördes.
Synpunkter på förslaget kan lämnas till TF som sammanställer.
En av synpunkterna var att försöka få till en breddning av referensgruppen, med
bla praktisk erfarenhet av kapacitetsprov från tex besiktningssidan. Lars-Inge
Jernhem, Albacon föreslogs.
Beslutades att gå vidare med projektet och att undersöka möjligheten till att få
finansierings stöd från EFSN och FM.
Sprinkler på befintliga äldreboenden - informationsmaterial: GH redovisade
arbetsunderlag baserade bla på erfarenheter från Varberg. Arbetet fortskrider och
kommer att presenteras vid nästa möte .
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6 Rapport från Jan och Gösta
GH redogjorde för den lyckade Brandskyddskonferensen, där främjandet delade
utställningsbord med LTH. Vilket var mycket uppskattat.
Jan och Gösta kommer att besöka Stockholms läns brandbefälsförening och
informera om sprinkler.
BW åtog sig att gå igenom och ta fram förslag på lämpligt informations material.
7. Hemsidan och andra administrativa lösningar.
Fortfarande lite oklart vad som ingår i offerten, ett nytt möte med Compentus
föreslogs.

8. Sprinklerdagen 22 April Scandic , Sollentuna
GH redogjorde för programmet som i princip var klart. Allt talar för att det kommer
att bli en mycket intressant dag.
9. Övriga frågor
Fördes en diskussion om problem med höga tryck i sprinklersystem , bla
framfördes exempel från Norge där gasbildning i våtrörsystem med galvade rör
hade noterats. Ansågs som intressant och mer information är förhoppningsvis
tillgänglig vid nästa möte.
En brandutredning rörande det nedbrunna Grafikenshus i Mariefred diskuterades.
10. Tid för nästa Styrelsemöte.
Kommer att hållas den 13/2 kl 11.00 hos Tyco, Munkforsplan 37.
Årsmöte kommer att hållas den 21 April kl 15.00
Vid protokollet

Justeras

Joakim Bauer

Benny Wallén
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