
1. 

 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
 Tidpunkt:   Tisdagen den 15 augusti 2017 
 
 Plats:  Brandskyddsföreningen, Årstaängsvägen 21C, Stockholm  
 
 Närvarande:  
 Benny Wallen  (BW)  Pia Ljungren (PL)  Håkan Svensson (HS)  
 Joakim Bauer (JB)  Peter Buhler (PB)  Sebastian Melin  (SM)  
 Mattias Skjöldebrand(MS) Tomas Faresveit (TF) Gösta Holmstedt (GH) 
 Göran Persson ( GP)  Hanna Nauckhoff (HN)  
   
      
1. Mötets öppnande/upprop 
 
 Mötets ordförande Benny Wallén hälsade alla välkomna. 
  
2. Föregående protokoll 
 
 Protokoll från möte 2017-05-09  hade bifogats i kallelsen.   
  
3. Ekonomi 
 
 Kassör Håkan Svensson redovisade att alla medlemsavgifter för 2017 nu har gått ut 
 GH kommer att uppdatera medlems uppgifterna på hemsidan  

Företagskonto   : .. 
Placeringskonto : .. 

 
   
 
4. Nya medlemmar 
  Inga nya medlemmar har inrapporterats. 
  GH och BW kommer kontakta ett antal intresserade företag.  Ett ökat focus på få fler 
 stödmedlemmar, så som tex Räddningstjänster och Kommuner diskuterades. 
   Förslag framfördes att uppdatera / skapa ett regelbundet nyhetsbrev.  
 
 
5. Nya förslag / pågående projekt - 2017 
  
 Ett likvärdigt brandskydd för äldre: RUD har upprättat en rapport från de 
 genomförda samtalen i Almedalen. BW,  PB, HN informerade om att samtalen 
 upplevdes som bra, konstruktiva och spännande med potential att verkligen leda 
 sprinklerfrågan framåt.  
 
 Vattendimm organisationen :  GP  rapporterade att SBF-regelverk kommer att 
 samordnas med en ny utgåva av EN-14972 
 
 Ny organisation sprinklerfrämjandet: Arbetet med en ny organisation inom 
 sprinklerfrämjandet fortgår. Inga nya förslag har inkommit.  
 



2. 

 Korrosion Sprinklersystem –status:  Inte nytt att rapportera.  En delrapport är att 
 vänta i November. 
 
 
6. Hemsidan och andra administrativa lösningar.  
 Nya hemsidan anses fungera bra. Ev kompletterat med ett nyhetsbrev 
 
7. Sprinklerdagen 2018 . Kontakt kommer tas med SBF för att påbörja planeringen 
 för nästa års sprinklerdag.    
 
9. EFSN 2018 – Stockholm. Tema för konferensen har föreslagits bli miljö och 
 högahus 
 
  
10. Övriga frågor.  
  
 GH informerade om att den av Brandkonsulten framtagna rapporten  ”Tillförlitlighet 

för automatiska vattensprinkleranläggningar ” har rönt en stor uppmärksamhet. GH 
kommer att distribuera den till Boverket.   

 
 
11. Tid för nästa Styrelsemöte. 
 - 26 oktober 2017 hos Bengt Dahlgren Hammarby allé 47 i Stockholm .  
   
 
  

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Joakim Bauer   Benny Wallén 


