
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 

Tidpunkt:    Tisdag 13 September 2011

Plats :  Vikings lokaler i Märsta

Närvarande:  Gösta Holmstedt (GH) Lennart Håkansson (LH)
Henrik Johansson (HJ) Tony Day (TD)
Håkan Svensson (HS) Dan Forsberg (DF)
Joakim Bauer (JB) Torbjörn Olsson (TO)
Mats Asterbom (MA)

1. Mötets öppnande/upprop 
 Ordföranden för dagens möte HJ öppnade mötet och hälsade välkomna.

2. Föregående protokoll 
 Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2011-06-21  godkändes. 

3. Ekonomi  
 MA redogjorde för det ekonomiska läget. 
 
4. Nya Medlemmar  
 En kort diskussion avhölls  om vad som sker när medlemsföretag förändras, tex i 
 samband med uppköp. Beslutades att företagen/medlemmarna själva skall kontakta 
 främjandet för att få sina uppgifter uppdaterade.  Förslag framfördes att TD  går 
 igenom medlemsregistret och kontrollerar status på mail listan som används i 
 samband med utskick, i syfte att endast medlemmar skall få ” medlems information” . 

 Förslag på nya medlemmar:
 Rapidrop ,  materialleverantör. - LH tar kontakt.
 
 Förslag framfördes att ta kontakt med förvaltningsbolag typ Locum samt 
 kommunernas räddningstjänster mfl. 

5. Organisationer
GH informerade om sitt möte med OFAS ( Upplysningskontoret för automatiska 
släckanläggningar)  i Norge . OFAS är intresserat av ett samarbete.  Förslag 
framfördes att erbjuda OFAS stödmedlemskap.

6. Projekt/Seminarier. 
Brandskyddskonferens 2011  11-12 Oktober
• Sprinklerfrämjandet är medarrangör. 
• Kommer ha ett eget bord med div. material bla  filmvisning och utdelning av nya 

pennor.



 Nordic standard on Fire safety design with sprinklers ”etapp 2”
• Sprinklerfrämjandet har accepterat att vara med och finansiera projektet  med ca 

100kkr. I nu läget är främjandet den enda finansiären.  Ett inledande möte har 
hållits. 

7. Hemsida
Förslag på ny hemsida visades upp. 
Beslutades att fakturerings adress till Sprinklerfrämjandet  (c/o adress  = A-Sprinkler)  
införs på hemsidan. 

8. Gösta / Tony Informerar

GH kommer att föreläsa om sprinkler för  brandingenjörsstudenter på Lunds Tekniska 
Högskola i Oktober. 
GH informerade att Conny Becker kommer att föreläsa om sprinkler för studenter 
som läser till brandingenjörer på Luleå Tekiska Universitet

9. Div information / övriga frågor. 
Beslutades att till nästa årsmöte utöka styrelsen med två ledamöter från företag 
utanför sprinklerbranschen tex. försäkringsbolag, räddningstjänst eller brandkonsult. 
Förslag på namn kan lämnas till GH

10. Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Tyco  2011-12-07  kl. 10.00 – 13.00 , 
Flöjelbergsgatan 20 i Göteborg. 

Vid Protokollet    Justeras

    

Joakim Bauer    Henrik Johansson


