
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
Tidpunkt: 2009-09-16 
 
Närvarande:  
Gösta Holmstedt (GH) 
Mats Asterbom (MA) 
Michael Billström (MB) 
Lennart Håkansson (LH) 
Tony Day (TD) 
Håkan Svensson (HS) 
Sven-Eric Arnesson (SEA) 
 
1. Mötets öppnande/upprop 
 
Ordföranden för dagens möte LH öppnade mötet och hälsade välkomna. 
 
2. Föregående protokoll 
 
Protokoll från 2009-05-05 godkändes. 
 
3. Ekonomi 
 
Vi har kundfordringar på 15 000:-, halva beloppet är medlemsavgift för Kungälvs 
rörläggeri som är ny medlem sedan augusti och den andra hälften är Homesafe som MA 
inte lyckats få kontakt med. 
 
Sprinklerfrämjandet har nu betalt medlemsavgiften till EFSN. 
 
I kassan har vi för närvarande 633 580:77. 
 
4. Medlemsavgifter 
 
Förslaget till ny avgiftsstruktur som distribuerats innan mötet redovisades av TD. Mötet 
diskuterade runt detta och var eniga om att principen är bra. När det gäller övriga 
branschanknutna ska kategorierna definieras lite tydligare och HS och TD tar snarast ett 
möte för att titta på detta.  
 
5. Nya medlemmar 
 
Följande företag/organisationer har blivit medlemmar sedan förra 
styrelsemötet: 
 

- Kungälvs rörläggeri 
- Nordic sprinkler 
- SBF 

 



GH har kontakta ett antal besiktningsmän via e-post men endast fått svar från en och 
det har inte resulterat I något medlemskap. Generellt är det dåligt intresse från 
besiktningsföretagen men de flesta är ensamföretagare. 
 
TD åtog sig att undersöka intresse hos Pipetrade, Wema och Dahl. 
 
HS tar sig an Per Fredriksson och Mecad som båda är konsulter. 
 
LH kontaktar Sevab. 
 
HJ har sen tidigare sagt att han ska kontakta Michael Blomgren och Ahlsell. 

 
Det konstaterades att sprinklerfrämjandet idag har totalt 68 medlemsföretag. 

 
 
 
 
Trätek - Fire safety design with sprinklers; 
- GH informerade att WG2 (arbetsgrupp 2) består bl.a. av Fredrik 
Nystedt, Staffan Bengtsson, Mikael Strömgren (Boverket) samt 
representanter från Norge och Danmark 
- Syftet med projektet är att ta fram underlag för omarbetning av BBR 
kapitel ”Brand”. De funktionsbaserade reglerna kommer att tydliggöras 
vad det gäller tekniska byten (alternativa lösningar). Regelverket 
kommer att innehålla anvisningar för både konventionell sprinkler och 
boendesprinkler 
- Projektet finansieras bl.a. av brandforsk 
- Boverket har skrivit ett brev angående deras inställning till tekniska 
byten och boendesprinkler. GH skickar ut en kopia till 
styrelsemedlemmarna efter mötet. 
Sprinklerfrämjandets seminarie; 
- Arbetsgruppen för Sprinklerfrämjandets seminarie i höst har arbetat 
vidare men GH föreslog att skjuta på seminariet. Detta på grund av att 
SBF:s sprinklerdag hölls i april och en liknande konferens ”säkrare 
boende” kommer att hållas i Stockholm i juni. Mötet beslutade att 
senarelägga Sprinklerfrämjandets seminarie till hösten 2010. Det 
beslutades också att utvärdera konferensen ”säkrare boende” för input 
till det egna seminariet. 
- Trygg Hansa har meddelat att de är beredda att bidra till seminariet 
 
6. Projekt-seminarier och Gösta informerar 
 
Trätek - Fire safety design with sprinklers; 

- GH informerade att Birgit Östman fortfarande söker finansiering och efterlyser 
besked från Sprinklerfrämjandet. Mötet var enigt om att vi är positiva och ska 
undersöka om vi kan bidra med 50-100 000:-, detta måste dock arbetas in i 
budget för 2010. GH tar kontakt med Birgit och meddelar henne. VVS-F har ingen 



möjlighet att äska bidrag då man genom SBUF redan är med i projektet genom 
initiativ från annat håll. 
 
För bidrag från Norge kan Birgit med fördel kontakt Jan-Erik Holmli. 
 

GH rapporterade från konferensen ”Säkrare boende” som arrangerades av SBF 
Storstockholm den 4 juni. Fler än 100 besökare med politiker och andra var där. 
 
Uppföljning i Oktober i London dit GH reser med Jan Wisén vilket styrelsen beslöt är 
okay. 
 
Den utredning om sprinklers påverkan på brandeffekt kurvan som utförts av 2 ingenjörer 
hos Brandkonsulten AB presenterades på sprinklerdagarna av Jonas Lindqvist. En 
rapport med sammanfattning och slutsatser är under utarbetande och ska vara klar 
innan månadens utgång enligt Kjell Fallqvist. 
 
GH deltar som representant för sprinklerfrämjandet vid Brandskydd 2009. 
 
Räddningstjänsten i Stockholm och möjligen de övriga storstäderna har börjat nyttja 
presstalesmän vid stora insatser. Styrelsen uppdrog åt GH att ta kontakt med Jan Wisén 
och hdennes presstalesman för att få kontakt med flera av dessa och eventuellt få dem 
till årsmötet. 
 
GH tog upp frågan om sitt fortsatta engagemang och meddelade sin önskan om att 
minska ner sin egen insats till den ursprungliga nivån på 20-25% arbetstid med början 
från 2010-01-01. Han har diskuterat med Per Slagbrand om att denne skulle kunna 
hjälpa till för att senare ta över när Gösta går i en välförtjänt pension.  
Per är positiv till detta och har föreslagit att han hjälper till parallellt med Göst utan 
ersättning under hösten. Efter årsskiftet skulle det innebära att GH och PS delar på 
uppdraget åt sprinklerfrämjandet. 
Styrelsen är positiv till förslaget. 
 
7. Hemsida 
 
MA meddelade att hans kontakt med Johan resulterat i beskedet att en räknare på 
hemsidan är förlegat men att det går att logga antal träffar via webhotellet. GH kontaktar 
Johan igen för att få fram statistik till årsmötet. 
 
8. Nordisk Nätverk – Boendesprinklerregler 
 
Stora problem i Norge där man slagit tvärstopp med motivet att det blir för dyra 
installationer och vill stryka kapitel 5 och 6 mm. 
För vår del gäller att det är ett möte den 28/9 med michael Strömgren, Bo Hjort, Jens 
Hjort och Pontus Lyckman. GH kan inte delta. 
 
Arbetsgruppen för certifiering drivs separat och där ingår MA som vår representan. 
 



9. Div. information/Övriga ärenden 
 
GH föreläser för studenterna vid LTH den 9:e oktober. 
 
Kjell Fallqvist har i uppdrag av SFV att skriva en handbok om brandskydd i 
kulturbyggnader. GH kommer att ingå i referensgruppen för arbetet. 
 
GH har 2 artiklar på gång, den första i Bygg & Teknik som behandlar sprinkler i skolor 
och den andra som är en debattartikel i Brandsäkert om brandskydd i särskildt boende. 
 
MB påpekade att den nya utgåvan av EN12845 endast finns på engelska och att den 
översatta tidigare utgåvan har upphävts, han frågade om någon visste hur detta ska 
hanteras. GH redogjorde för vad s om sades vid regelgruppsmötet senast och det 
beslöts att sprinklerfrämjandet ska anmäla deltagande i revideringsarbete med SBF 120 
samt verka för att få fram bättre regelverk. 
 
10. Tid för nästa Sammanträde 
 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas 2009-12-09 klockan 10:00 med efterföljande 
julbord, MB arrangerar och återkommer med plats. 
 


