
 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 

 Tidpunkt:   Onsdagen den 14 Oktober 2015 

 Plats:  Imtech , Västberga Allé i Hägersten 

 Närvarande:  
 Benny Wallen  (BW)  Hanna Nauckhoff (HN)  Kenneth Hedman (KH) 
 Joakim Bauer (JB)  Peter Buhler (PB)  Tomas Farestveit (TF) 
 Håkan Svensson (HS) Pia Ljungren (PL)   
 Sebastian Melin (SM) Jan Wisen (JW) 
    
1. Mötets öppnande/upprop 

 Mötets ordförande Benny Wallén  hälsade alla välkomna. 

2. Föregående protokoll 

 Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2015-08-27 hade bifogats kallelsen. 
  
3. Ekonomi 

 Kassör Håkan Svensson  redovisade  det ekonomiska läget.  
  

4. Nya medlemmar 
  Inga nya medlemmar sedan föregående möte.   En kort diskussion hölls om ev. 
 presumtiva medlemmar . Benny kontaktar Prepipe.  

5. Nya / förslag / pågående projekt 2015: 

 Kommunal vattenkälla:  SP arbetar med projektet och PB, PL och TF  har varit med 
 på ett inledande möte. 
 En mer permanent arbets / referensgrupp bör utses. Namnförslag som kom upp 
 var Peter Buhler, Tomas Farestveit, Joakim Bauer, Tord Wallin samt någon eller 
 några representanter från svensk Vatten inkl David Winberg (SP)    

 Almedahls veckan 2016. Henrik Johansson (Tyco) har börjat titta på detta med 
 utgångs punkt från att ett samarbete med andra aktörer  ex MSB och/eller SBF 
 kan vara möjligt.  

 Boendesprinkler - Säkert Vatten.  Den nya utgåven kommer ej att omfatta 
 boendesprinkler.  
  
 Ny organisation Sprinklerfrämjandet.  Ett förslag på hur en ny  organisation i 
 Sprinklerfrämjandet  kan komma att se ut diskuterades. Bla framfördes att en 
 arbetsbeskrivning för de föreslagna  region samordnare måste tas fram.  
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6. Hemsidan och andra administrativa lösningar.  
       - 

 7. Rapport från Jan och Gösta   
 Gösta kommer att närvara den 26 November på Brandskydd 2015 och bla prata 
 om Eksjö branden.  
  
8. Sprinklerdagen  2016  Scandic i Sollentuna  7 April  
 Programmet börjar ta form, förslag på föreläsare, program punkter kan dock 
 fortfarande lämnas.  Kommunal vattenkälla, vattendimma, Eksjö branden osv. 
  
9. Övriga frågor 
 Kjell Fallqvist presenterade en studie av ca 3300 insatsrapporter med avseende 
 på sprinkler funktion.  Förslag på hur en fördjupad analys av de fall där man i 
 insats rapportering anger att sprinkler funktion uteblivit ( misslyckats)  framfördes.  
 Med målet att verkligen få fram en  ” sann” Svensk sprinkler statistik med 
 avseende på funktion.  
 En muntligt lämnad offert för detta arbete angavs till ca 140´ 

10. Tid för nästa Styrelsemöte. 
 Kommer att hållas  den 9/12 - 2015 med start kl 10:00 hos Nordiska Brand 
  

Vid protokollet   Justeras 

Joakim Bauer   Benny Wallén

� .2


