
 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 

 Tidpunkt:   Onsdagen den 9 December  2015 

 Plats:  Nordiska Brand i Solna. 

 Närvarande:  
 Benny Wallen  (BW)  Gösta Holmstedt (GH)  Kenneth Hedman (KH) 
 Joakim Bauer (JB)  Peter Buhler (PB)  Tomas Farestveit (TF) 
 Håkan Svensson (HS) Pia Ljungren (PL)   
 Sebastian Melin (SM) Jan Wisen (JW) 
    
1. Mötets öppnande/upprop 

 Mötets ordförande Benny Wallén  hälsade alla välkomna. 

2. Föregående protokoll 

 Dagordning och protokoll från ordinarie styrelsemöte 2015-10-14 hade bifogats 
 kallelsen.  
  
3. Ekonomi 

 Kassör Håkan Svensson  redovisade  det ekonomiska läget.  
 Meddelade även att SP fakturerat 175´ för projekt kommunal vattenkälla.  

4. Nya medlemmar 
  Sprinklerteknik AB hälsas välkomna som nya medlemmar. 
  En kort diskussion hölls om ev.presumtiva medlemmar . Benny kontaktar Prepipe 
 och Xylem. 

5. Nya / förslag / pågående projekt 2015: 

 Kommunal vattenkälla:  SP arbetar med projektet. TF  presenterade en  kort 
 sammanfattning av de tre möten som har hållits.  Projektet går framåt, men 
 farhågor togs upp om att Svenskt Vatten inte har varit så delaktiga hittills. 
 Referensgrupps möten är planerade. Ett första möte är satt till den 2 februari 
 2016.  
 GH meddelade att David Winberg från SP var och höll ett mycket uppskattat 
 fördrag om projekt kommunal vattenkälla på Brandskyddsdagarna.  
   
 Almedahls veckan 2016:  Inget nytt om detta. 

 Boendesprinkler - Säkert Vatten:  Arnbetsgruppen har inte haft något mötte ännu. 
  
 Ny organisation Sprinklerfrämjandet:  Inget nytt. 

 Kjell Fallqvist projekt: Inget nytt 
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Övrigt.  Representation i  SBF regelgrupp för  vattendimma diskuterades.  

6. Hemsidan och andra administrativa lösningar.  
 Förslag har inkommit på sprinklerfrämjandet skulle ta hjälp av  Branschaktuellt 
 för att nå ut med sitt budskap. Gösta och Jan  har haft en inledande kontakt och 
 planerar att träffa representant från branschaktuellt.  

 7. Rapport från Jan och Gösta   
 Gösta redogjorde för sprinklerfrämjandets deltagande i Brandskydd 2015.  
 Sammanfattningsvis ett mycket välbesökt och bra forum att verka i.   

 Gösta meddelar att Allingsås kommun har hört av sig till främjandet och vill ha råd 
 om hur de ska agera i samband med att de ska nyttja kommunal vattenkälla för 
 sprinkler installation inom kommunens fastigheter.  
 Vidare framfördes en farhåga att de av Sprinklerfrämjandets lämnade budget 
 siffror för hur mycket en sprinklerinstallation kostar inte alls stämmer med de 
 faktiska anbuden som inkommit.  En kort diskussion följde varvid gruppen enades 
 om att det finns förklaringar för detta.  
  
8. Sprinklerdagen  2016  Scandic i Sollentuna  7 April  
 Programmet är i princip klart, möte kommer att hållas före Jul för att fastslå de 
 sista detaljerna.  

  
9. Övriga frågor 
  
Tomas Farestveit redogjorde från senaste regelgruppsmöte sprinkler , remiss till SBF 
120:8 är ute . Sprinklerfrämjandet kommer inte att svara som grupp. 

Frågeställningen om hur upptäckten av  fenomenet  gasbildning i sprinklerssystem 
med  galvaderör ska hanteras, diskuterades.  
  

10. Tid för nästa Styrelsemöte. 
 Kommer att hållas  den 11/2- 2016 med start kl 10:00 hos Tyco 
  

Vid protokollet   Justeras 

Joakim Bauer   Benny Wallén
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