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 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
 Tidpunkt:   måndag  den 25 April  2016 
 
 Plats:  Bengt Dahlgren , Stockholm 
 
 Närvarande:  
 Benny Wallen  (BW)  Gösta Holmstedt (GH)  Sebastian Melin (SM) 
 Joakim Bauer (JB)  Peter Buhler (PB)  Tomas Farestveit (TF) 
 Mattias Skjöldebrand(MS) Pia Ljungren (PL)  Håkan Svensson (HS) 
 Hanna Nauckhoff (HN)  
   
    
1. Mötets öppnande/upprop 
 
 Mötets ordförande Benny Wallén hälsade alla välkomna. 
 
2. Föregående protokoll 
 
 Dagordning och protokoll från ordinarie styrelsemöte 2016-02-11 hade bifogats 
 kallelsen.  
  
3. Ekonomi 
 
 Kassör Håkan Svensson  redovisade  det ekonomiska läget.  
 Nya medlemsavgifter ska skickas ut i dagarna.   
 
4. Nya medlemmar 
  Inga nya medlemmar sedan föregående möte. 
  En kort diskussion hölls om ev. presumtiva medlemmar varav en del namngavs så 
 som tex  Structor, Umia, Ask och Clark 
 
5. Pågående projekt eller arbeten under 2016-05-25 
 
 SP Kommunal vattenkälla: Rapport är klar, projektet har redovisats på bla SBF  
 Sprinklerdag. Utvärdering och arbete med att följa upp projektet pågår. Bla 
 kommer SBF 142 att revideras.  
 
 Ny organisation sprinklerfrämjandet:  Flera namn nämndes och diskuterades 
 för rollen som resp. regions ”Sprinklerinformatör ”   Även ersättnings frågor och 
 arbetsbeskrivning / omfattning diskuterades. Till nästa möte hoppas vi att 
 detta är klart.  
 
 Revidering SBF 120:8 – Regelverket är klart och publicerat.  
  
 Kjell Fallqvist studie om sprinklersystems tillförlitlighet: Mötet beslutade att 
 sprinklerfrämjandet skulle gå in och finansiera projektet enligt det  förslag som 
 redovisats från Kjell Fallqvist.  
 



2. 

 Ny organisation vattendimma: BW kallar  berörda företag till ett nytt möte för att 
 arbeta fram ett  förhållningssätt för hur företagen ska kunna organisera sig för 
 kunna arbeta med bransch gemensamma uppgifter.  
  
 Projektförslag Swerea KIMAB. Ett projektförslag från KIMAB  för att studera hur 
 sprinklerrör påverkas av korrosion över tid hade distribuerats innan mötet. 
 Förslaget diskuterades men en enig styrelse beslutade att avvakta med frågan.  
 
 Politisk beredning  BBR  Gösta rapporterar att han ska närvara på möte med 
 boverket. 
 
 
6. Hemsidan och andra administrativa lösningar.  
 Uppdrag att administrera hemsidan diskuterades utifrån en offert från Compentus  
 
 7. Rapport från Jan och Gösta   
 GH upplever att bla Räddningstjänster kontaktar honom oftare nu än tidigare. 
 
  
8. Sprinklerdagen  2016  Scandic i Sollentuna   
 Den allmänna bedömning vara att årets sprinklerdag var mycket uppskattat och 
 lyckat.  Ett möte med Brandskyddsföreningen är bokat till September inför 
 planeringen av sprinklerdagen 2017. GH tar gärna emot förslag på ämnen / 
 föreläsare.  
  
9. Fire Sprinkler International 2016 / EFSN  
 JB och BW lämnade en kort rapport från årets möte som just avhållits i Munchen. 
 Noterades att nästa planerade konferens är planerad att hållas i Stockholm 2018 
  
 
10. Tid för nästa Styrelsemöte. 
 - den 2/ 6 med start kl 10:00 hos Tyco 
 - 24/8 med start kl 10:00  , BST 
 - 20/10 med start kl 10:00 , Nordiska Brand 
 - 7/12 med start kl 10:00 , AlbaCon  
 
  
 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Joakim Bauer   Benny Wallén 


