
    PROTOKOLL 2-08 
 
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
Tidpunkt:  Onsdagen den 14 maj 2008 
 
Plats: Brandgruppens kontor i Stockholm 
 
Närvarande: Gösta Holmstedt (GH) Henrik Johansson (HJ)
 Håkan Svensson (HS) Mats Asterbom (MA)
 L-I Jernhem (LIJ) Lennart Håkansson (LH)
 Torbjörn Ohlsson (TO) 
   
  

1. Mötets öppnande/upprop 
 

Ordföranden HJ hälsade alla välkomna till det andra styrelsemötet 2008. 
 

 
2. Föregående protokoll 

 
Protokoll nr 5-07 resp. 1-08 lästes igenom och godkändes. 
 

 
3. Ekonomi 

 
Styrelsen diskuterade var vårt arkiv skall finnas. Idag finns det hos AlbaCon 
AB. Önskemål finns att det skall få vara kvar där. Däremot skall föreningens 
officiella adress ändras från Sprinklerfrämjandet c/o AlbaCon AB till 
Sprinklerfrämjandet c/o Gösta Holmstedt. Den exakta adressen och telefon 
meddelas av GH till Johan Jernhem så att han kan uppdatera hemsidan med 
de rätta uppgifterna. 
 
MA rapporterade att 6 kundfakturor kommit i retur beroende på fel adress. 
Dessutom är ytterligare 3 fakturor obetalda (bl.a. gäller detta Reliable). 
  
 

4. Nya medlemmar 
 

-  Brandkonsulten AB och TKI Sprinkler AB har antagits som nya medlemmar. 
- AT-Brandskydd och LG Sprinklerkonsulten har begärt  utträde ur föreningen. 
 
Per Slagbrand har meddelat att han slutar sin anställning på Viking. Detta 
innebär att han med omedelbar verkan även lämnar alla sina uppdrag i 
Sprinklerfrämjandet. Per har haft som specialuppgift arbetat med att värva 
utländska materialleverantörer som medlemmar i föreningen. Han har 
tillsammans med HJ redan lyckats värva BlazeMaster/Lubrizol som kommer 



att stötta med € 2.500:-. Detta innebär att vi har nöjet att införa ytterligare en 
medlemskategori, Utländska materialleverantörer.  
Eftersom vi vill fortsätta på den inslagna kursen behöver vi en ersättare till Per, 
som har samma fina utländska kontaktnät. Per har vidtalat Nick Groos, Viking 
Corporation, som preliminärt har accepterat uppdraget. Nick kan även vara en 
lämplig person att försöka knyta till styrelsen i framtiden. Styrelsen vill framföra 
ett stort tack till Per Slagbrand för hans insatser och stora engagemang både 
som ordförande och som styrelsemedlem i Sprinklerfrämjandet. 
 
Tony Day är ny kontaktperson efter Per för Viking Nordic i medlems-
förteckningen. 
  

 
5. Projekt - Seminarier / Boverket - SP 

 
GH skall träffa studenterna från LTH, som på uppdrag av Brandkonsulten AB 
skall skriva en rapport över orsakerna till misslyckade sprinklerinsatser 
baserad på befintlig statistik. Orsakerna till att en sprinklerinsats misslyckas 
kan naturligtvis variera. Samtidigt vet vi att tillförlitlig statistik från Australien 
och Nya Zeeland visar på en tillförlitlighet på 99.7%. Finansieringen av 
projektet med studenterna är ytterst viktig. HJ har talat med de stora 
sprinklertillverkarna om finansiering och det ser ljust ut. Även Marioff och 
Norge har visat intresse av att vara med och stötta projektet. Danmark har 
även visat sitt intresse men dock inte finansiering. 
 

 
6. IFSA/EFSN 

 
Senaste mötet var i Bryssel där även ett besök i EU-högkvarteret ingick. Där 
diskuterades bland annat brandskydd i hotell. 
 

 
7. SBF Regelgrupp 

 
Inget nytt att rapportera under denna rubrik. 
 

 
8. Hemsida 

 
Det nya på hemsidan är att man nu direkt på nätet kan fylla i en blankett om 
medlemsansökan. Hemsidan uppdateras även löpande med uppgifter om 
medlemmar, månadsbrev etc. 

 
 

9. Nordiskt samarbete 
 

Det senaste mötet var på Island i mars i år. Nästa möte är i Oslo vecka 21. 
Senare blir det även ett möte i Haugesund (augusti) och till sist ett avslutande 
möte i Stockholm under hösten. 

 



10.  Avrapportering Gösta H. 
 

Gösta avrapporterar löpande till medlemmarna via e-mail. 
  

 
11.  Övriga frågor 

 
- En fråga har inkommit från KF Fastigheter i Göteborg angående möjliga 
orsaker till felaktigt aktiverade sprinkler. LH tar kontakt med personen i fråga. 
 
- HJ tycker att det är störande att SRV går ut och påstår att sprinkler INTE 
räddar liv. Man anser att en konventionell sprinkleranläggning inte klarar att 
rädda livet på en person med brand i kläderna eller i en brinnande säng. SRV 
vill ha en nollvision inom detta område. Man framhåller fördelarna med de 
mobila sprinklersystemen (de som lite vanvördigt ibland kallas Moraklockor). 
Sprinklerfrämjandet kan inte hålla med SRV om detta, dessa system är bl.a. 
beroende av elkraft till pumpen och att enheten placeras korrekt för att både 
kunna detektera och släcka på avsett vis. 
Samtidigt vet vi att SRV driver frågan att svenska äldreboenden skall skyddas 
med Boendesprinkler… 
 
- LIJ föreslår att vi tar upp Sprinklerpriset igen för att kunna dela ut det till 
exempelvis kommuner eller brandförsvar, som gjort betydande insatser för att 
få fler sprinkler installerade. 
 
- GH kommer i fortsättningen ”klippa ut” lämpliga avsnitt ur styrelseprotokollen 
att infoga i sina månadsbrev till medlemmarna i stället för att distribuera ut 
hela protokollen. 

 
 

12. Tid för nästa sammanträde 
 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas onsdagen den 10 september kl. 11.00 
hos MPA i Kungens Kurva. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 

 
L-I Jernhem   Henrik Johansson 


