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Datum: 2009-01-23

Ndrvarande: Henrik Johansson (HJ) TYCO
Lennart Hdkansson (LH) NVS
Gosta Holmstedt (GH) Sprinklerfrdmjandet
Hdkan Svensson (HS) Brandgruppen
Mikael Billstrdm (MB) Sprinklergruppen
Mats Andersson A-Sprinkler
Sven-Eric Arnesson FireTech
Torbjdrn Ohlsson MPA
Bo Hjorth(BH) AlbaCon AB

1. Ordf6rande HJ forklarade mdtet Oppnat och tackade LH for att NVS
tillhandaholl sAviil lokaler som fortdring.

2. F6reg6ende protokoll uppldstes - dversiktligt - av HJ, varefter det godkdndes
utan dindringar.

3. Ekonomi. Kassoren Mats Asterbom redovisade Arsredovisningen for 2008.
Under diskussionen framkom synpunkt fr6n MB att utveckla beskrivningen av
G6sta Holmstedts Atagande. Beslut togs om att bifoga
verksamhetsbeskrivningen fr6n G6sta bifogas bokslutet ndr det skickas ut ti l l
medlemmarna. BH efterlyste en sammanstiil lning 6ver hur konsultkostnader
fordelats, per foretag. MA tar fram en sAdan bilaga. Med detta kunde
bokslutsforslaget godtagas och skickades runt till ndrvarande
styrelseledamdter for p6skrift. MA ordnar sA att ej ndrvarande ( Lars-lnge ) ges
tillfiille att skriva under i ndrsta vecka.

4. Budget for 2009 har dnnu ej tagits fram. HJ och Gdsta tar fram underlag, som
MA sedan, efter intern remiss i styrelsen, omvandlar ti l l formell budget i tid fore
Arsmotet.

5. Momsfr6gan avskrives til lsvidare efter genomford utredning av MB.
6. Nya medlemmar. TryggHansa har g6tt med som ny medlem, under den nya

underkategorin Forsdkringsbolag. MA pApekade att dven
ansdkningsblanketten behdver uppdateras for denna nya kategori. De nya
certifierade sprinklerinstallatorerna SweSprinkler resp Sprinklermontage i
Sthlm AB ( M Blomgren ) har dnnu ej kontaktats av HJ. Samma sak giil ler
materialleverantoren Nordic Sprinkler. Dessutom mAste nigon kontakta nya
kons u ltforetaget Sprin klerkons u lt B il lstrdm AB.
G6sta H Atog sig, pA forekommen anledning, att gdra en sdrskilt riktad insats
mot besiktningsforetagen inom omr6det.

7. Rapporter fr6n Gosta Holmstedt.
a. Sprinklerfrdmjandets konferens 2009. Huvuddmnet kommer att blijust

"Tillforlighet sprinkler" och det ovan beskrivna projektarbetet blir en
central del under dagen. Arbetsgruppen: Lars-lnge Jernhem; Torbjorn
Olsson, S-E Arnesson samt GH ( sammankallande) har haft ett forsta
planeringsm6te. Konferensen planeras prelimindrt ti l l november 2009.
M6lgrupper har definierats men inga detaljer dn sA ldnge. Nytt m6te
kommer att genomforas i mars 2009.



b. Tekniska byten for boendesprinkler. Sidoprojekt ti l l den nordiska
boendesprinklerstandarden. Arbetet leds av Birgit Ostman pA SP-
Trdtek. Sprinklerfrdmjandet dr en av medlemmarna i arbetet,
ti l lsammans med tvi norrmdn, en dansk, plus en massa svenska
brandkonsulter. Uppliigget verkar bli vaildigt spdnnande f6r
sprinklerbranschen, och bredare upplagt dn bara boendesprinkler.
Sannolikt kommer det att kunna mynna ut i bAde en handbok frAn
Boverket, samt en ny metodanalys ddr sprinkler blir en ingdende och
viktig del. Nu beh6vs pengar - vil l Sprinklerfrrimjandet vara med?
Beloppet som kan vara aktuellt i ir i sA fall 300 000:-. Styrelsen dr
forsiktigt positiv men efterlyser en mer formell projektbeskrivning. HJ
har iiven talat med Alan Brinson p6 EFSN, som tror att det eventuellt
kan finnas mojligheter ti l l stod dven fr6n IFSA. LH pApekade att man
kunde soka pengar frAn SBUF via WS-|.

c. Verksamhetsplan (forslag til l ) for 2009 presenterades. De tidigare
presenterade projekten ( se fdreg6ende motesprotokoll mm ) finns med,
liksom de moment med media, brandingenjorsutbildningsinfo mm som
forevarit under 2008. Samarbete med andra nordiska ldnder. ESFN osv
skall koncentreras til l klar nyttoaspekt for den svenska marknaden. Se
bifogade kopia av planen.

8. IFSA/ESFN.
a. GH, dvs Sprinklerfrdmjandet, ldmnar EFSN:s tekniska kommitte. Se pkt

7c) ovan.
b. GH har i december haft ett mdte i Stockholm. med Alan Brinson och

Jan Wis6n, brandchef i Stockholm. Detta for att diskutera eventuella
satsningar pA sprinkling av dldreboende osv. Ett sidospdr blev efter6t
en viss kontrovers ifr6ga om ett minadsbrev frAn ESFN som tog At sig
dran av detta mote. GH har talat ut med Alan B om den saken.

c. Allmdn diskussion fdrdes om vad nyttan med medlemskapet i ESFN
verkligen iir. HJ och BH debatterade fdr- och nackdelar och motet
ans6g nog att det har ett allmdnt gott syfte. Utdver detta skall vAr
styrelserepresentation dndras sA att en annan dn vAr anstii l lde person
(GH) st6r som styrelseledamot. BH utses dtirfor som ny representant,
vid omvalet ndsta g6ng. Ddrmed behdver Sprinklerfrdmjandet endast
bekosta reskostnader, inte arbetstid, for dessa m6ten. Det
podngterades att det framover skall vara mycket tydligt inom EFSN:s
styrelse att det dven till Sprinklerfrdmjandet behdvs st6d, inklusive
ekonomiskt.

9. Hemsidan. Uppdatering sker i princip dagligen och fungerar enligt GH
fortfarande mycket bra.

10. Nordiskt ndtverk. Inget nytt om Boendesprinkler. GH kommer att ha en kortare
info om arbetet i samband med SBF:s Sprinklerdag i april.
11. Pe tal om SBF:s Sprinklerdag bestdmdes att HJ efterhor med Jens Hjort

om mdjlighet fdr kostnadsfri marknadsfdringsplats f6r Sprinklerfreimjandet.
F 6 pdpekade GH att ndstan hela programmet denna dag dr direkt influerat
av Sprinklerfrdmjandet.

12. Arsm6te 2009.



a. Platsen blir som tidigare bestdmts i Orebro. SEA har letat efter ldmplig
lokal, och arbetar ti l lsvidare efter tanken att utnyttja
U n iversitetssj ukh uset.

b. Tilltainkta foreldsare har kontaktats av MB och n6gon kommer frin
Specialfastigheter, for att tala om sprinkling inom fiingelser, rdttspsyk
osv. Foreldsarna efterlyser lite mer underlag iform av fr6gor osv.
Skickas til l MB for vidare befordran, senast 15 februari.

c. TYCO-foreldsare pA samma dmne har dnnu ej kontaktats av HJ men
detta loses omgAende.

d. Inbjudan skall utskickas sA snart som mojligt, dvs vi vdntar pA slutligt
besked om lokal. HJ skOter utskicket, efter erhAllna underlag frin 6riga
berorda.

e. Middag efter kommer att debiteras via deltagaravgift. Platsen blir
Ristorante Amano, besked om antal behovs senast 5 dagar ifdrviig.

f. HJ har pApekat f6r valberedningen att de b6r kontakta de ledamoter
som skall vdljas om osv. Enligt besked kommer dessa kontakter att tas
under sista veckan i januari .

13. GH trdffar ndsta vecka vAr nye medlem Oskar Di6s, dven kdnd som Odios,
f6r en presentation av det totalsprinklade Arlanda Hostel, en hotellinredd
jumbojet.

14. Leif Beisland tackas av frAn sin l6nga tj:inst pA bl a TryggHansa, den 2711 kl
1 5.00. GH representera Sprinklerfrimjandet.

15. GH och en ingenj6r frAn Brandkonsulten arbetar med en artikel om sprinkling
inom dldreboenden, att publiceras i Svenska Dagbladet.

16. Ni ista mdte. Tradit ionel l t  julbordsmote bl irden 11 mars, isamband med
Arsmotet.

Vid protokollet

Bo Hjorth


