
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET  
 
Tidpunkt: 2010-10-13  
 
Närvarande:  
Mats Asterbom (MA)  
Michael Billström (MB)  
Lennart Håkansson (LH)  
Henrik Johansson (HJ)  
 
Gäst: Johan Jernhem 
 
1. Mötets öppnande/upprop  
Ordföranden för dagens möte HJ öppnade mötet och hälsade välkomna. 
 
2. Föregående protokoll  
Protokoll från 2010-04-13 godkändes.  
 
3. Hemsida 
Eftersom vid hade Johan Jernhem på besök angående hemsidan så omdisponerades 
dagordningen och denna punkt diskuterades först. 
Styrelsen diskuterade hur vida Hemsidan skall utvecklas och också få del som endast 
är för medlemmar och vad den i så fall skall innehålla. 
 

� Stödmedlemmar har ej tillgång. 
� Balansräkningen 
� Månadsbrev 
� Projektinformation 
� Affärsplan 
� Förslag, Frågor & Svar från medlemmar (även det som kommer via 

info@sprinklerfrämjandet.se) som behandlas av styrelsens representanter eller 
tas upp på styrelsemöten. Detta blir också ett sätt för medlemmar att nå ut till de 
nämnder, organisationer och projekt som Sprinklerfrämjandet har representanter. 

� Vi måste fastställa dagarna för styrelsemöten för hela året. 
� All uppladdning skall ske vi Johan Jernhem. 

 
Nästa steg blir att ta fram ett flödesschema, förslagsvis av GH och PS. 
 
4. Ekonomi   
I kassan har vi för närvarande 812151:-, + 156081:-.  
MA vill fortsätta med Sprinklerfrämjandets nuvarande adresser . 
  
5. Nya Medlemmar  

� TD kontaktar Dahl för ev. medlemskap och GH kontaktar Briab för ev. 
medlemskap. Eftersom varken TD eller GH var närvarande vet vi inte om 
nämnda bolag kontaktats  



� LH kontaktar SEVAB för ev. medlemskap.  
� Sprincom är en ny sprinkler installatör. MB kontaktar. 
� Radiator börjar med sprinkler installationer igen. LH kontaktar. 

  
Totalt är vi idag 67st medlemmar, alla har betalt årsavgiften.  
 
6. Organisationer, EFSN - ersättning för representant  
LH tar fram en kort beskrivning av resepolicy för Sprinklerfrämjandet.  
 
7.  Projekt-seminarier.  

� Verifiering av alternativa utformningar, Brandkonsulten AB.  
o Styrelsen har redan tidigare beslutat att stödja projektet med 200 000 SEK. 

HJ skall kontakta Kjell Fallqvist om någon form av kontrakt där 
sprinklerfrämjandet får ta del av vinsten vid eventuell försäljning av 
rapport eller dokument. 

� Fire Safety Design with Sprinklers, Trätek.  
o HJ informerade om projektet och att det är i stort sätt färdigt. Slutrapporten 

väntas i mitten av oktober. Det ligger i planering att göra slutdokumentet 
till en Nordisk standard under 2011. 

� Sprinklerkonferens 2011, Sprinklerfrämjandet-SBF.  
o Förslag från GH att lägga årsmötet tillsammans med konferensen 3/5-

2011. Beslut skall tas nästa Styrelsemöte. 
o Förslaget är bra och styrelsen har gett GH och PS i uppdrag jobba vidare 

på den inslagna linjen. 
� Boendesprinklerregler, kostnad av översättning, SIS.  

o Beslutat sedan tidigare att Sprinklerfrämjandet står för 
översättningskostnaderna. 

o Kvalitetssäkring. MA har första mötet med SBF 10/11. 
 
8. Nästa möte 
Nästa möte blir den 3/12 tillsammans med det årliga Julbordet. 
 
9. Övriga frågor 

� MB hade frågor gällande etiken inom sprinklerfrämjandet. 
� MB frågade även hur Sprinklerfrämjandet står inför medlemmar, framför allt från 

dimsprinklertillverkare som far med rena osanningar gällande traditionella 
sprinklersystem. 

Dessa två frågor fick inga svar under detta möte. 
 
Vid Protokollet       Justeras 
 
     
 
 
 
Henrik Johansson       Lennart Håkansson 


