
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET  
 
Tidpunkt:    Tisdag 21 juni 2011 
 
Plats :  Brandgruppens lokaler på Södra Agnegatan i Stockholm 
 
Närvarande:  Gösta Holmstedt (GH) Lennart Håkansson (LH) 

Henrik Johansson (HJ) Tony Day (TD) 
Michael Billström ( MB) Dan Forsberg (DF) 
Joakim Bauer (JB) 

 
1. Mötets öppnande/upprop  
 Ordföranden för dagens möte HJ öppnade mötet och hälsade välkomna. 
 
 
2. Föregående protokoll  
 Protokoll från 2011-02-01 och 2001-05-03 godkändes.  
 
 
3. Ekonomi   
 Förslag på att det löpande ekonomi arbetet skall skötas av samma person som 

tidigare med den skillnaden att hon byter huvudarbetsgivare.  
 
 
4. Nya Medlemmar  ( förslag på nya medlemmar) 

− Sprincom -  skall kontaktas igen. (MB) 
− Radiator –  skall kontaktas igen (HJ) 
− VSH –  skall få möjlighet att betala medlemsavgiften ( skicka räkning) 
− Broen AB – GH tar kontakt efter erhållna kontaktuppgifter från TD 
− Maxcom – skall kontaktas (TD) 
− ITT Flykt -  
− Ultrafog – skall kontaktas (MB) 
− Zurich – har kontaktats av TD , har även sänt över infomaterial.  

  
5. Organisationer 

GH har blivit inbjuden av OFAS ( Upplysningskontoret för automatiska 
släckanläggningar)  i Norge för att pressentera Sprinklerfrämjandet.  

 
 
6. Projekt/Seminarier.  

Brandskyddskonferens 2011  11-12 Oktober 
• Sprinklerfrämjandet är medarrangör.  
 
 

Översättning SS 883002:2010  
• Klart korrekturläsning pågår ( prel klart 31/7)  



 
 Ny etapp ” on fire safety” 

• Sprinklerfrämjandet har prel. accepterat att vara med och delfinansiera.  
 

SIS Standardisering  
• Diskussion  fördes om huruvida sprinklerfrämjandet skall vara med och arbeta 

med standarden som berör Tjänster inom Brand & Säkerhetssystem”  till en 
kostnad om ca 35 000:- . Beslutades att Sprinklerfrämjandet ej skulle vara med.  

 
7. Hemsida 

Inget nytt att rapportera status lika med tidigare, arbete pågår.  
 
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 / Tony Informerar 
 

GH skall försöka få till ett möte med Brandskyddsföreningen för att där förmå de att 
försöka få ut sprinklerbudskapet till en bredare allmänhet.  
 
Förslag på att utöka styrelsen med två ledamöter som kan hämtas från företag 
utanför sprinklerbranschen var uppe till diskussion .  
 

9. Marknadsföring 
Marknadsföringsmaterial  
• Beslutades att försöka samla all materiel som finns inom organisationen på ett 

ställe, samtliga som har materiel skall ta med sig detta till nästa möte. DF erbjöd 
sig att upplåta plats.  

• Ta fram bilder till Roll-Up (TD) 
• GH tar fram ” Eksjövideo”  till TD 

 
Allmänt. 
Diskussion fördes om hur man kan påverka utbildningen i Sverige för att få in fler 
sprinklerfolk i branschen. TD skall/kommer att träffa VVS-företagen för att diskutera 
saken. 

 
 
9. Övriga frågor 
 
 



 
10. Nästa styrelsemöte kommer att hållas 2011-09-13 kl. 11.00 – 13.00  i    

Vikingslokaler , Generatorsgatan 12 i Märsta 
 
 
 
 
 
 
Vid Protokollet    Justeras 
 
     
 
 
 
Joakim Bauer    Henrik Johansson 
!

!


