
 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET

 Tidpunkt:   Onsdagen den 17 Oktober 2012

 Plats:  Bravida Sprinkler i Hägersten

 Närvarande: 
 Tony Day (TD)  Jan Wisén (JW)
 Joakim Bauer (JB)  Pia Ljunggren (PL)
 Mikael Eriksson (ME)  Tomas Farestviet (TF)
 Håkan Svensson (HS) Kenneth Hedman (KH)
   
   
1. Mötets öppnande/upprop

 Tf. ordföranden Håkan.S  hälsade alla välkomna.

2. Föregående protokoll

 Protokoll från  ordinarie styrelsemöte 28 augusti  lästes igenom.
 
3. Ekonomi

 Kassör HS redovisade ekonomin. 
 

4. Nya medlemmar 
 TD rapporterar följande: medlemmar:
 1st ny medlem - P&B Brandkonsult.
 BST har anmält sitt intresse. 
 Maxcom har tackat ja till ett ” gratis år” 
 
 TD tar kontakt med nya installationsföretag och erbjuder de att bli medlemmar 
 avgiftsfritt första kalenderåret. 
 Bla har kontakt tagits med Ahlsell och LK-system. 
 
5. Brandlarm & Sprinklerdagen 2013
 
 JW började med att kort återge sina synpunkter på  Brand 2012, som innehöll 
 mycket sprinkler info.
 Och redogjorde sedan för det tänkta/föreslagna  upplägget för sprinklerdagen 
 2013. Hoppas få någon från MSB som  kan berätta om den nyligen färdigställda 
 rapporten om  kostnad/nytta med sprinkler inom bla äldreboende. 

6. DVD projekt. 

  JW redogjorde för projektet, och meddelade att det skulle slutföras inom 2 veckor.
  Och vi fick alla se resultatet än vecka senare. 
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7. Projekt - Seminarier, Insta -Projektet.
  Insta projketet pågår. GH skall ingå i gruppen.

8. Övriga frågor.
 Diskuterades hur problematiken kring anslutning till kommunala nät skall hanteras 
 av främjandet.
 Beslutades att främjandet tar initiativ till ett möte med Mölndals kommun.
 Och att TF sammankallar en separat grupp bestående av Tomas.F, Mikael.E, 
 Kenneth.H, Gösta.H, Joakim.B, Jan.W som skall titta närmare på vad som kan och 
 bör göras. 

 Hemsidan. Innan mötet fick alla närvarande en presentation av hur den 
 nya hemsidan kan komma att se ut. Samuel Larsson redogjorde pedagogiskt för 
 hur upplägget var tänkt.
 Frågor som diskuterades var  bla hur medlemsinloggningen skulle gå till samt 
 frågan om en förnyad logga väcktes. 
 

10. Tid för nästa Sammanträde

 Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Nordiska Brand 10 December med start    
 kl 10.00 för att därefter avslutas med ett Julbord.

Vid protokollet   Justeras

Joakim Bauer   Håkan Svensson
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