
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET  
 
Tidpunkt: 2011-02-01  
 
Närvarande:  
Mats Asterbom (MA)  
Gösta Holmstedt (GH) 
Lennart Håkansson (LH) 
Henrik Johansson (HJ) 
Tony Day (TD) 
Torbjörn Ohlsson (TO) 
 
1. Mötets öppnande/upprop  
Ordföranden för dagens möte HJ öppnade mötet och hälsade välkomna. 
 
2. Föregående protokoll  
Protokoll från 2010-12-16 godkändes.  
 
3. Ekonomi   

− I kassan har vi för närvarande 715174.00 kronor + 54729.00 kronor 
− 200000.00 kronor har reserveras för projektet ”Verifiering av alternativa 

utformningar”, i Brandkonsulten AB regi. 
− Årsredovisning för 2010 godkändes. 
− Budget för 2011 godkändes. 
− 2011 års medlemsavgifter skickas i januari. 
− Tony Day fick i uppgift att göra resepolicy för resor i Sprinklerfrämjandets tjänst. 

  
4. Nya Medlemmar  

− Brand & Riskanalys har inte klart svarat om de kommer att bli medlem eller inte. 
(GH) 

− SEVAB har svarat ja till att medlem, kategori leverantör, avgift 10500.00 kronor. 
− Sprincom - kontaktas igen. (MB) 
− Radiator – kontaktas (LH) 
− VSH – kontaktas (TD) 

  
5. Organisationer  

− SBF  
o Regelverk Boendesprinkler – Två nivåer; Anläggarfirma Sprinkler (är per 

automatik certifierade för installation av boendesprinkler) och 
Anläggarfirma Boendesprinkler. 

 
 
6.  Projekt/Seminarier.  

− Brandskyddskonferens 2011 
o Inget nytt att rapportera 
 



− Sprinklerseminarium 2011, Sprinklerfrämjandet-SBF 3/5 - 2011.  
o Inget nytt att rapportera 

 
− Översättning SS 883002:2010  

§ Kontakta SIS Pontus Lyckman 
 

 
7. Hemsida 
 
GH har träffat Johan Jernhem. Följande beslutades under mötet. 

− Medlemmar får en länk till en sida som är skyddad med password. 
− Info på denna sida – Rapporter, Bokslut, Dagordning till kommande styrelsemöte, 

Justerade Styrelseprotokoll, Stadgar, Projekt, Medlemslista, Utbildningsmaterial,, 
Kalender för året, Marknadsföringsmaterial. 

− Inloggning – Användarnamn: medlem, Lösenord: Distribueras med Månadsbrev. 
− Pris för bygge av hemsida ca. 10000 – 15000 kronor.  

 
 
8. Gösta Informerar/Affärsplanen 

− Marknadsföringsmaterial  
o Roll-Up 10000.00 kronor 
o Ny logotyp – Koncept + logotyp 
o Flyer – GH skickar material, HJ och LH tillgängliga för frågor. 
o Tonys förslag distribueras till alla styrelsemedlemmar – beslut 

godkännande efter telefonmöte.  
− Affärsplan 2011 

o TD – Anlitas som konsult  (20% av en fulltidstjänst) från och med 1 januari 
2011. 

o GH – Månadsbrev, externa kontakter 
o TD – Marknadsföring och medlemskontakter 

 
9. Övriga frågor 
 
 
 
 
 
 
Vid Protokollet       Justeras 
 
     
 
 
 
Henrik Johansson       Lennart Håkansson 


