
    PROTOKOLL 1-10 
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
Tidpunkt:  Onsdagen den 20 januari 2010 
 
Plats: Business Center, Högsbo, Göteborg  
 
Närvarande: Henrik Johansson (HJ) Gösta Holmstedt (GH) 
 Lennart Håkansson (LH)  Mats Asterbom (MA) 
 Tony Day (TD) L-I Jernhem (LIJ) 
   
    

1. Mötets öppnande/upprop 
 

Ordföranden hälsade alla välkomna till första styrelsemötet år 2010. 
 
 

2. Föregående protokoll 
 
Föregående styrelseprotokoll (2009-12-09) godkändes. 
 
 

3. Ekonomi 
 

Vi har för närvarande inga förfallna kundfordringar. I kassan har vi 369.386:- och det 
beräknade resultatet för 2009 blir 59.721:-. Det beslutade bidraget till Trätek har ännu 
inte betalats ut. 

  
 
4. Medlemsavgifter 

 
TD redovisade arbetsgruppens förslag. Efter samråd med medlemmarna har 
arbetsgruppen inte ansett sig behöva ändra det framtagna förslaget förutom på en 
punkt. Det gäller enmansbolag - dessa föreslås slippa höjningar och får behålla sina 
nuvarande avgifter oförändrade. Styrelsen diskuterade det samlade förlaget och var 
nöjd med resultatet men man hade några synpunkter på gruppernas inbördes 
indelning.  
 
Förslag från styrelsen: 
- Grupp A, justering av gränserna för sprinklerfirmornas storlek. Kat 1: > 50.000 spr.;        
Kat 2: >20.000-50.000 spr.; Kat 3: >10.000-20.000 spr.; Kat 4 upp till 10.000 spr. 
 
- Grupp B - Materialleverantörer, uppdelning i två kategorier. Kat 1: 
Sprinklertillverkare och Kat 2: Övriga tillverkare och materialleverantörer. 
 
- Grupp C - Övriga branschanknutna, uppdelning i företagsstorlek baserat på antalet 
anställda som arbetar med sprinkler. Kat 1: > 5 anställda; Kat 2: 3-5 anställda; Kat 3: 
1-2 anställda; Kat 4: Försäkringsbolag. 
 
- Grupp D - Stödmedlemmar 
 
- Grupp E - Utländska materialleverantörer 



5. Nya medlemmar 
 

HJ meddelade att det idag finns ca. 10 företag (konsult/besiktning) som inte är 
medlemmar hos oss.  
LH har inte fått tag på SEVAB ännu men fortsätter att jaga. 
MB har talat med Mogens Haar, som har accepterat att bli medlem. 
  

 
6. Organisationer 

 
HJ kommer att efterträda GH i SBF:s Regelgrupp där även Conny Becker deltar för 
oss. Avrapportering kommer att ske från någon av representanterna.  
HJ efterlyser riktlinjer för hur vi skall agera i de olika grupperingar och arbetsgrupper 
som vi deltar i (som representant för Sprinklerfrämjandet). 
 

 
7. Projekt/Seminarier - Gösta informerar 
 

Inget nytt finns att rapportera om seminarier. 
 
Angående ”Verksamhetsplan 2010” så förutsätter planen en ökning av intäkterna. En 
höjning av medlemsantalet med ca.10 medlemmar innebär ca. 50.000:- i ökade 
intäkter.  
 
Sprinklerkonferens hösten 2010. Preliminära deltagaravgifter: 1.500:- för medlemmar 
och 2.000:- för icke medlemmar. 
 
GH kommer att minska sin arbetstid för Sprinklerfrämjandet till ca. 25% under 2010. 
 
Verksamhetens arbetsmål framgår av en lista med 7 rubriker. 
 
Styrelsen anser att Verksamhetsplanen är ett mycket bra dokument och ber att det 
även införs mätbara mål som lätt kan följas upp. 
 

 
8. Hemsida 

 
Vi har fått en mycket positiv statistik angående antal besökare på hemsidan. Vi har i 
snitt ca.1000 besökare per månad(!).  
 
TD föreslår att ett mail skickas ut inför varje styrelsemöte för att medlemmar skall 
kunna skicka in frågor att ta upp på mötet. Svar skulle då kunna läggas in på 
hemsidan. Johan J. konsulteras om detta. 
 
LIJ föreslog att vi i samband med nästa möte i Göteborg tar ett separat möte med 
Johan J. så att vi kan diskutera frågor om hemsidan direkt med honom. 
 

 
9. Nordiskt nätverk 

 
 SIS kommer troligen att fatta beslut om de nya boendesprinklerreglerna under 

januari-februari 2010. 
 
 
 



10. Årsmöte 2010 
 
 Tidpunkt för årsmötet bestämde till den 3 mars klockan 13.00. Platsen blir Trygg 

Hansas hörsal på Flemminggatan i Stockholm. Vi planerar att även erbjuda ett 
föredrag mellan kl. 15.00 - 16.00. Till föredraget kan vi även bjuda in externa 
lyssnare.  

 Middag kl. 19.30 erbjuds till självkostnadspris. TD letar upp en lämplig restaurang.  
 
 Förslag till budget 2010: Den kommer att behöva anpassas till TD:s reviderade 

förslag till nya medlemsavgifter. ”Utfall 2009” ersätter budgetvärdena men i övrigt kan 
allt behållas oförändrat. 

 
 Beslöts att även omgående lägga in en ”blänkare” på hemsidan om det kommande 

årsmötet. 
 
 

11. Div. information / övriga frågor 
 

Angående brev från Jens Hjorth, SBF angående testprocedurer och checklistor för 
pumpar: GH tog upp frågan och läste även upp de svar som inkommit skriftligt bl.a. 
från Bo Hjorth. Brevet från Jens Hjort har bara sänts till kansliet men bör kanske 
sändas vidare till samtliga medlemmar och inte bara till styrelsen. Vi gör så och ber 
medlemmarna svara direkt till Jens. 
 
GH berättade att tidningen VVS-Forum inför två artiklar från GH. 
 
GH har tillskrivit sprinklertillverkarna och begärt att få tillgång till deras 
sprinklerstatistik för 2009. 
 

 
12. Tid för nästa sammanträde 

 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas direkt efter årsmötet som hålls onsdagen den 
3 mars kl. 13.00 (konstituerande möte).   
 
Plats: Trygg Hansa, Flemminggatan i Stockholm. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 

 
L-I Jernhem   Henrik Johansson 


