
 

1. 

 PROTOKOLL FÖÖÖÖRT VID STYRELSEMÖÖÖÖTE INOM SPRINKLERFRÄÄÄÄMJANDET 
 
 
 Tidpunkt:   Fredagen den 13 Februari 2015 
 
 Plats:  Tyco, Munkforsplan 37 Farsta.  
 
 Näääärvarande:  

 Håkan Svensson (HS) Hanna Nauckhoff (HN) Sebastian Melin (SM) 

 Sebastian Melin (SM) Gösta Holmstedt (GH) Tomas Farestveit (TF) 
   
    
1. Möööötets ööööppnande/upprop 
 
 Mötets ordförande Håkan Svensson hälsade alla välkomna. 
 
2. Fööööregåååående protokoll 
 
 Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2014-12-10 hade bifogats kallelsen.   
  
3. Ekonomi 
 
 Kassör Håkan Svensson redovisade det ekonomiska läget.  

 Tillgångar på placeringskonto 502 262,55  Sek företagskonto 462 789,58 Sek  
 Skulder, 5000 Euro EFSN och 40 000 SEK konsultarvode.  
 
 
4. Nya medlemmar 
  
 Homesafe, Mark Foster har kontaktat GH och vill återigen bli medlem.  
 
5. Projekt 2014-2015 
 

Kommunal vattenkälla: SP har redovisat ett projektförslag och budget. TF har 
sammanställt styrelsens synpunkter. Det förtydligar TF och skickar till SP. Beslut 
tagit på att sprinklerfrämjandet godkänner projektet och skänker ett bidrag på 
100 000 SEK. 
Förra mötet föreslogs Lars-Inge Jernhem, Albacon att delta i referensgruppen, 
med bl.a. praktisk erfarenhet av kapacitetsprov från t.ex. besiktningssidan.  
Har JB förankrat detta. Extra namn som diskuterades var Jan Berntsson, Bengt 
Dahlgren.  

  



 

2. 

GH har varit i kontakt med Allan för att söka finansieringsstöd av EFSN, utan 
respons. GH gör ett nytt försök. Ansökan om finansieringsstöd är skickad till FM, 
ansökan behandlas under första halvåret, 2015. 

 
 

Sprinkler på befintliga äldreboenden – informationsmaterial, bifogats kallelsen. GH 
vill ha kommentarer för eventuell revidering senast 28/2.   

  
 
6 Rapport fråååån Jan och Göööösta   

GH meddelar att det är dags att gå in i en ny tre-årsperiod. Styrelsen väljer att avstå 
det för att prioritera andra projekt. 

 
Jan och Gösta är med i en artikel i Svensk Byggtidning, Sprinklersystem i 
bostaden räddar liv. Kommer ut i februari. 

  
Fastighetskontoret i Stockholm har varit i kontakt med Jan för en ungefärlig kalkyl 
och sprinkla huvudbeståndet av deras fastigheter.   

 
I biliotek Akademiska hus har dimsystemet orsakat stor vattenskada, då det har 
hoppat itu flera gånger. Magnus Ivarsson (besiktningsman), Benny Wallen och 
Jens Hjort kommer ha ett möte med Akademiska hus under våren för att utreda 
vad som har hänt och lösa problemet. 
Förslag togs upp att Sprinklerfrämjandet ska ha en policy att alltid utreda orsak vid 
fel i systemet. 

 
  
7. Hemsidan och andra administrativa löööösningar.  
 Tags upp på nästa möte  
 
 
  
8. Sprinklerdagen 22 April Scandic , Sollentuna 
 

Program har vi fått av GH. TF ska tillsammans med Per Slagbrant tala om 
rörstandarder och praktiska erfarenheter.  
Årsmöte 21/4, kl. 15. Meddela valberedningen, Jonas Turesson och Torbjörn 
Ohlsson ifall styrelsemedlemmar som skall väljas om vill kliva av sitt uppdrag. 
Eventuellt spontant tema, 20-30 min presentation.  

   
9. ÖÖÖÖvriga fråååågor 

Den 3 mars är nytt möte med Nackademin då utbildningen avslogs. HN skickar ut 
information via mail.  
 
Jan Berntsson har visat intresse för att delta i regelgrupp för boendesprinkler för 
att föra sprinklerfrämjandets talan. Där har vi redan HS som representant. 
Eventuellt något arbete i SIS-remissgrupp i framtiden. 

 



 

3. 

  
10. Tid föööör näääästa Styrelsemööööte. 

 Årsmöte kommer att hållas den 21 April kl. 15.00 
 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Hanna Nauckhoff   Håkan Svensson 


