
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
Tidpunkt: 2010-04-13 
 
Närvarande:  
Gösta Holmstedt (GH) 
Mats Asterbom (MA) 
Michael Billström (MB) 
Lennart Håkansson (LH) 
Tony Day (TD) 
Håkan Svensson (HS) 
Henrik Johansson (HJ) 
 
1. Mötets öppnande/upprop 
 
Ordföranden för dagens möte HJ öppnade mötet och hälsade välkomna. 
 
2. Föregående protokoll 
 
Protokoll från 2010-01-20 resp. 2010-03-03 godkändes. 
 
3. Ekonomi 
 
Sprinklerfrämjandet har nu betalt medlemsavgiften 50,000:- till EFSN samt  
50% av bidraget till Trätek (50,000:- av totalt 100,000:-). 
I kassan har vi för närvarande 1.052.796,20:-. 
MA önskar ett förtydligande när det gäller Sprinklerfrämjandets framtida adress,  
MA återkommer i frågan. 
 
4. Nya Medlemmar 
 
TD kontaktar Dahl för ev. medlemskap. 
GH kontaktar Briab för ev. medlemskap.  
LH kontaktar ånyo SEVAB för ev. medlemskap. 
Totalt är vi idag 67st medlemmar vara 16st ej betalt årsavgiften. 
 
5. Organisationer, EFSN - ersättning för representant 
 
Sprinklerfrämjandet representeras av Bo Hjort. 
HJ stämmer av kostnaden för Bo´s representation samt vad vi förväntar oss i 
redovisningsväg av mötena. LH tar fram en kort beskrivning av resepolicy för 
Sprinklerfrämjandet. 
 
6. Projekt-seminarier.  
 
EN12845 revideras av SBF, preliminärt färdigt hösten 2010. 
 
7. Hemsida 
 
Hemsidan fungerar mycket bra.GH informerar att frågor kommer styrelsen tillhanda via 
hemsidan.HS framförde önskemål om ytterligare länkar från hemsidan till Internationella 
händelser, GH tar upp frågan med Johan J. 



 
8. Nordisk Nätverk  
    – Boendesprinklerregler 
 
Boendesprinklerreglerna är idag godkända i Sverige, Danmark och Norge. 
 
    – WG2 Trätek – Fire safety design with sprinklers    
 
Mötet I April 2010 är inställt och nästa möte blir I Oslo under Maj månad där också WG2-
rapporten kommer att faställas. 
 
9. Boverket 
 
GH redogjorde för Jörgen Thor´s rapport som är mycket pro-sprinkler. När det gäller 
Boverkets remiss förfrågan och vårt remiss svar, som till stora delar handlar om bärighet 
vs. Sprinkler, så kommer GH att träffa Brandkonsulten Kjell Fahlqvist för att samverka i 
utformningen av remiss-svaret. Sprinklerfrämjandet kommer dock att lämna ett eget 
remiss-svar. GH informerar också att BBR snart kommer på remiss, där vårdanläggningar 
samt särskilda boendeformer är två viktiga punkter. Även här kommer Sprinklerfrämjandet 
att samverka med brandkonsulten Kjell Fahlqvist. 
 
10. Gösta informerar 
 
GH redogjorde för sitt möte med PS ang. sprinkler i tunnlar den 14/1. 
Det byggs ett provsystem (Deluge-system) av Mälarsprinkler åt Vägverket. 
Den 22/4 samt 3/5 utföres fälttester för vattentätheten 5mm/min 
 
GH och PS föreslog att Sprinklerfrämjandets seminarium skall utformas tillsammans med 
SBF. Jens Hjort är vidtalad och positiv till detta. GH och HJ träffar Jens H för att stämma 
av de praktiska/ekonomiska förutsättningarna för ett sådant seminarium. 
 
Affärsplanen fortskrider planenligt. 
 
GH träffade Svensk Byggtjänst i Nynäshamn och informerade dem om 
sprinklerinstallationerna i Varberg samt i speciella boendeformer. 
 
W1016 åker GH till Bryssel som föredragshållare på EFSN-mötet. 
 
11. Övriga frågor 
 
Nästa möte hos Tyco i Kungälv enligt senare kallelse. 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
 
 
Michael Billström    Henrik Johansson 
 


