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    PROTOKOLL 4-08 
 
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
Tidpunkt:  Onsdagen den 17 december 2008 
 
Plats: Hotell Novotel, Klippan, Göteborg 
 
Närvarande: Gösta Holmstedt (GH) Henrik Johansson (HJ)
 Mats Asterbom (MA) Michael Billström (MB)
 Lennart Håkansson (LH) L-I Jernhem (LIJ) 
 Sven-Erik Arnesson (SEA)  
   
  

1. Mötets öppnande/upprop 
 

Ordföranden HJ hälsade alla välkomna till det fjärde styrelsemötet 2008. 
 

 
2. Föregående protokoll 

 
Protokoll nr 3-08 lästes igenom och godkändes med nedanstående 
kommentarer: 
 
 - 3:4  MB redovisade momsfakta enligt önskemål vid förra styrelsemötet. 
 Enligt de uppgifter Michael tagit fram är det inte självklart att en 
 ekonomisk förening, såsom Sprinklerfrämjandet, har rätt att dra av 
 moms, tvärtom kan det i vissa lägen vara otillåtet. Styrelsen beslöt att 
 avvakta med frågan. 
 
 - 3:6  Arbetsgruppen som skall se över avgiftsstrukturen har utsetts. 
 Gruppen består av Tony Day (Viking), Kristian Holmberg (BDAB), 
 Kenneth Askeblad (Bravida Sprinkler) och Robert Jallmén (PreCendo). 
 HJ kommer  att skriva en uppdragsbeskrivning åt gruppen.       
 

 
3. Ekonomi 

 
Alla medlemmar i föreningen utom en har betalt sina medlemsavgifter. Den 
som saknas är Kent Sjölander, vilken ej kunnat nås med en faktura. Styrelsen 
beslöt att stryka Sjölander ur medlemsregistret som stödmedlem. Förutom 
Sjölander är vi nu 61 medlemmar. Enligt MA är vårt beräknade resultat 
35.000:-. I kassan har vi för närvarande 230.000:-. Medlemsavgifterna för år 
2008 inbringade 815.000:- 
GH kvitterade ut ett kreditkort (Visa) utställt på Gösta Holmstedt, 
Sprinklerfrämjandet i samband med detta styrelsemöte.  
   



2. 

4. Nya medlemmar 
 

Följande företag/organisationer har blivit medlemmar sedan förra 
styrelsemötet:  
- ODIOS Vandrarhem (Uppsala och Arlanda) 
- IF 
- Stockholms Brandförsvar 
 
Enligt GH kommer troligen Trygg Hansa också att gå med i föreningen 
framöver. Även ÅF har visat intresse. 
 
HJ kommer att kontakta ytterligare presumtiva medlemmar. 

 
 

5. Projekt - Seminarier / Boverket - SP 
 

- Den nya arbetsgruppen (GH, SEA, TO och LIJ) kommer att ha sitt första 
möte i Örebro den 16 januari för att dra upp riktlinjer för Konferens 2009. Siktet 
skall riktas mot externa intressenter och kravställare.  
 
- GH skall eventuellt träffa representant för Boverket i början av 2009. 
 
- Lerums Räddningstjänst har via Tyco aviserat att man vill ha information om 
sprinkler. GH tar tag i detta. 
 

 
6. Gösta Holmstedt - Verksamhet för 2009  samt  Pkt 7.  IFSA/EFSN 

 
- GH har hållit föredrag för studenterna på LTH och är nu en återkommande 
gästföreläsare (Robert Jönsson har bett GH att återkomma nästa höst). Även 
Brandingenjörsutbildningen i Luleå skall bearbetas. 
- GH vill i första hand koncentrera sin verksamhet till Sverige och marknaden 
här. 
- LTH och Boverket är organisationer som kommer att bearbetas med föredrag 
etc. 
- Den nordiska sprinklergruppens verksamhet har nästan avstannat helt. 
- GH anser att uppdraget i IFSA/EFSN börjar bli tungt. 
- NFSA/IFSA har planer på att få igång en verksamhet i Spanien och 
Frankrike. HJ har kontakta Alan Brinson för att höra om NFSA/IFSA/EFSN 
skulle kunna tänkas göra en liknande satsning på Sverige. En sådan satsning 
skulle innebära att Gösta Holmstedt skulle kunna arbeta heltid för 
Sprinklerfrämjandet i stället för som nu på halvtid. Styrelsen ser fram emot att 
få mer information om hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut. 
- GH tar till nästa styrelsemöte fram ett förslag till hur hans verksamhet för 
2009 skall se ut. 
 

 
8. SBF Regelgrupp 

 
GH deltog i mötet den 15 december och ville lyfta fram följande: 
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- Vissa Blazemasterrör (CPVC) har spruckit i USA. Enligt HJ har problemet 
uppkommit på grund av yttre och/eller inre påverkan av ”kemiska substanser”, 
t.ex. myggspray(!). Även närheten till kraftkablar anses ha kunnat påverka 
rörmaterialet. Tyco har skärpt kraven på utbildningarna (och på de som håller i 
utbildningarna) angående CPVC-rör. 
- I övrigt hänvisar GH till kommande protokoll från SBF-mötet. 

 
 

9. Hemsidan 
 

Kent Sjölander tas bort från förteckningen över stödmedlemmar. I övrigt finns 
inget nytt att rapportera. 

 
 

10. Boendesprinklerregler 
 

Det är öppet för alla medlemmar att, på ett speciellt formulär, lämna 
synpunkter på remissen om de nya boendesprinklerreglerna till SIS. Deadline 
är den 20 januari 2009. Därefter kommer det antagna nordiska regelverket att 
översättas och anpassas till de nationella marknaderna. 
 

 
11.  Årsmöte 2009 samt Pkt 12. Föredrag 

 
- MB har talat med Lars Lidén, teknisk chef för Specialfastigheter, angående 
hans eventuella medverkan under årsmötet. Specialfastigheter bildades 1997 
genom förvärv av ett antal fastighetsbolag som bl.a. förvaltade fastigheter 
inom kriminalvård, försvar, räddningsskolor och specialskolor. Tanken är att 
Lars Lidén skall berätta om hur man ser på installation av sprinkler i anstalter, 
vårdboenden etc. Enligt HJ kommer troligen Peter Thomas från Tyco att 
kunna medverka i samband med detta. 
- MB anser även att NFSA’s video ”Empty Shoes” bör visas vid årsmötet.  

 
 

13. Div. information / Övriga ärenden 
 

- Styrelsen efterlyser årsmötesprotokollet från 2008. LIJ undersöker om det 
finns på gamla kansliet hos AlbaCon i Nacka. Notering 2009-01-08: Protokollet 
fanns hos AlbaCon och originalet har skickats till Gösta Holmstedt för 
arkivering. Styrelsen har fått en pdf fil för kännedom. 
- MB ställde frågan om hur det ligger till med framtagning av ett 
dimsprinklerregelverk? Ingen i styrelsen hade någon aktuell information. 
Sprinklerfrämjandet deltar inte i någon arbetsgrupp om vattendimma. MB 
hävdade att kunder riskerar dagligen att få fel produkt eller att få en produkt, 
som är godkänd för en annan applikation. 
- MA redovisade information, som inkommit från Bravida Sprinkler angående 
Örebro kommuns nya VA-taxa där anslutningsavgifterna för sprinkler höjts.  
- GH berättade att Brandskyddslaget köpt Sprinkab men att Conny Becker 
gärna vill fortsätta sitt uppdrag som representant för Sprinklerfrämjandet. 
Styrelsen hade inget att erinra mot detta. 



4. 

- GH informerade om att Alan Brinson kommer till Stockholm den 18:e 
december för att träffa GH och Jan Wisén för att diskutera deras planerade 
möte med kommunpolitiker i Stockholm. Wisén vill få in boendesprinkler i 
samband med den kommande renoveringen av bostäder i det s.k. 
Miljonprogrammet. 

 
14.  Tid för nästa Sammanträde 

 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas fredagen den 23 januari kl. 11.00 hos 
NVS i Västberga, Stockholm. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 

 
L-I Jernhem   Henrik Johansson 


