
PROTOKOLL F6RT VID SWRELSEMOTE INOM SPRINKLERFRAMJANDET

Tidpunkt:.  2O10-12-16

Ndrvarande:
Sven-Eric Arnesson (SA)
Mats Asterbom (MA)
Michael Billstr6m (MB)
Gdsta Holmstedt (GH)
Lennart HAkansson (LH)
Henrik Johansson (HJ)

I . Mdtets iippnande/upprop
Ordforanden for dagens mdte HJ dppnade mdtet och hdlsade vdlkomna.

2. Fdregiende protokoll
Protokoll fr6n 2010-10-1 3 godkdndes.

3. Ekonomi
I kassan har vi for ndrvarande 812151:-, + 74100:-.
Obetalda leverantdrsskulder 75000:-
Vi kommer under december ocks6 betala 200000:- for projektet "Verifiering av
alternativa utformninga/', i Brandkonsulten AB regi.
2O11 Ars medlemsavgifter skickas ijanuari.

4. Nya Medlemmar
MA kontrollerar om Briab har betalt medlemsavgift.
GHkontrollerar med Brand & Riskanalys om skall vara medlem.
LH kontaktar Anyo SEVAB fdr ev. medlemskap.
Sprincom - MB har ej lyckats fA kontakt. LH skickar over kontaktuppgifter till MB.
Radiator - LH kontaktar.

Totalt dr vi idag 67st medlemmar, alla har betalt Arsavgiften.

5. Organisationer,
EFSN - ersdttning for representant

o LH tar fram en kort beskrivning av resepolicy f6r Sprinklerfrd-mjandet.
o Bo Hjort har dock inga krav pA reseersdttning f6r sina resor till EFSN. Bo

kommer att skicka protokoll frin EFSN m6ten.
o Bo Hjort berdttar ocksA att IFSA dr villiga att betalaS0% av en ny tjdnst for

nationella intresse organisationer for sprinkler.
SBF Regelgruppmdte 7 |  12

o Slutgiltig genomgAng av nya SBF 120 och svaren pi remissen.
o SBF 120:7 kommer att gdlla frAn och med 111 2011 . SBF 120:6 kommer

att finnas parallellt med 120.7 under en overgAngstid. Hur ldnge dr inte
beslutat.



6. Projekt-seminarier.
Brandskyddskonferens 201 1

o Sprinklerfrdmjandet har blivit tillfrAgade och accepterat att bli medarrangdr
till ndsta konferens 4 :e och 5 :e oktober.

o Medarrangdrer dr Informationsbolaget, Tyr6ns och Brandkonsulten AB.
o Innebdr inge kostnad for Sprinklerfrdmjandet.
o Sprinklerfrdmjandet kommer att fi pAverka programminnehAll och val av

foreldsare.
o Det finns utstdllning i anslutning till konferensen ddr Sprinklerfrdmjandet

skall stdlla ut. F6rhoppningsvis f6r vi utstdllningsytan gratis i egenskap av
medarrangdr.

o TD blir ansvarig fdr att Sprinklerfrdmjandets del i konferensen.
o MSB och Boverket dr alltid med som fdreldsare.

Sprinklerseminarium 201 1. Sprinklerfrdmjandet-SBF 3/5 - 201 1 .
o Sprinklerfrdmjandets Arsmdte blir 3/5 dagen innan sprinklerdagen 415 och

i samband med brandlarmsdagen i Bonnierhuset
o Se bifogad agenda for bAde sprinklerdagen och brandlarmsdagen.
o Tony Day och GH blir ansvariga f6r forberedelserna.
o Sprinklerfrdmjandet kommer att stdlla ut under dagarna.

-: Oversdttning SS 883002:2010
o Oversdttningen pAg6r
o Jens Hjort dr ansvarig fdr korrektur av dversdttningen
o Fdrsta mdtet med arbetsgruppen fdr SBF 143

. Licensierade sprinklerinstallatdrer blir automatiskt beh6riga for
installation av SBF 143.

. Det dr inte beslutat om SBF 143 blir ett en rekommendation eller
regelverk.

7. Hemsida
Denna punkt diskuterades inte ndrmare och det blir GH och Tony Day som fAr arbeta
vidare och utforma ett forslag till styrelsen.

Stddmedlemmar har ej ti l lg6ng.
Balansrdkningen
MAnadsbrev
Projektinformation
Affdrsplan
Fdrslag, FrAgor & Svar frAn medlemmar (dven det som kommer via
info@sprinklerfrfrmjandet.se) som behandlas av styrelsens representanter eller



tas upp pA styrelsemdten. Detta blir ocksA ett sdtt fdr medlemmar att nA ut till de
ndmnder, organisationer och projekt som Sprinklerfrdmjandet har representanter.
Vi mAste faststdlla dagarna for styrelsemdten for hela 6ret.
All uppladdning skall ske vi Johan Jernhem.

8. G6sta Informerar/Affdrsplanen
Affdrsplanen fdr 2010 dr genomford och klar.
Det enda mAlet som inte uppfyllts helt dr antal nya medlemmar.
GH och Tony Day skall ta fram en affdrsplan fdr 2011 till ndsta m6te i februari.

9. Ovriga frigor
Styrelsen beslutade att Sprinklerfrdmjandet skall hyra Tony Day 20% (av en
fulltidstjdnst) pA konsultbasis pA i stort sdtt lika villkor som Gdsta Holmstedt.
Tony skall i fdrsta hand jobba med de seminarier och konferenser som
Sprinklerfrdmjandet p6 ett eller annat sdtt dr delaktiga. Att ta fram
marknadsforingsmaterial och hjrilpa GH dr andra uppgifter for Tony.
En Oversyn av Sprinklerfrdmjandets marknadsf6ringsmaterial skall g6ra och ett
forslag pA vad som erfordras fdr Sprinklerfrdmjandets verksamhet under
2011skall tas fram till ndsta mdte. GH/Tony Day

10. Ndsta mdte
Ndsta m6te blir den 112 -2011 i Stockholm hos NVS.

Vid Protokollet Justeras

enrik Johansson


