
    PROTOKOLL 3-07 
 
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
Tidpunkt:  Fredagen den 25 maj 2007 
 
Plats: AlbaCon’s kontor i Nacka. 
 
Närvarande: Gösta Holmstedt (GH) Henrik Johansson (HJ) 
 Håkan Svensson (HS) Mats Asterbom (MA) 
 Torbjörn Ohlsson (TO) L-I Jernhem (LIJ) 
 
 
 

1. Mötets öppnande/upprop 
 

HJ hälsade alla välkomna till det tredje styrelsemötet 2007 och det första 
sammanträdet efter det konstituerande mötet i samband med årsmötet i 
Göteborg. 

 
 

2. Genomgång av föregående protokoll (Årsmötesprotokoll 2007 samt 
styrelsemöte1-06) 
 
Årsmötet: 
HJ redovisade protokollet från årsmötet i Göteborg den 13 mars 2007. 
Redovisningen av sprinklerstatistiken mynnade i en diskussion om varför 
Sverige inte likt Norge och Finland (och även Danmark) ställer krav på 
installation av sprinkler i vissa typer av byggnader. Enligt GH vill inte Boverket 
ställa krav som fördyrar ett projekt utan satsar i stället på funktionsbaserade 
krav. GH talade om Varbergs kommun som ett lysande exempel på en 
kommun som tar egna initiativ och kräver sprinkler i alla nya alternativa 
boenden. 
GH berättade vidare att han en gång per år brukar hålla ett föredrag om 
sprinkler på LTH. 
HJ berättade att Tyco har testat fribrand i höglager med ställage på 12,1 meter 
hos UL. När branden fick utvecklas fritt, utan sprinkler, uppstod en enorm 
värmepåverkan på byggnaden - värre än många hade trott. 
Styrelsen menar att artiklar där det talas om sprinkler måste till i större 
utsträckning än tidigare. Se t.ex. tidningsnotiserna om bränderna  på Hultafors 
AB och Volvo Lastvagnar i Tuve. 
GH kommer att sända ut årsmötesprotokollet exklusive bilagor till samtliga 
medlemmar. 
 
Möte 1-07: 
1-4: Ingen respons från IF 
1-4: Per Slagbrand jobbar vidare med att sätta samman en värvningsgrupp. 



 
3. Ekonomi 

 
I Bjarnes frånvaro redovisade LIJ siffrorna för dagen.  
 
Intäkter: 627.500:- 
Banktillgodohavanden: 526.163:- 
Kundfordringar: 113.500:- 
 
Sex företag har ännu ej betalt sina medlems- resp. serviceavgifter: det är 
Sydsprinkler, Homesafe, Euro-Victaulic, Reliable, Brandgruppen och WSP. 
(Läs mer om detta på punkt 4)  

 
 

4. Nya medlemmar 
  

HJ skall tala med de företag som ännu inte betalt och som vi inte fått någon 
förklaring ifrån. Vissa av dessa anser att man hamnat i fel grupp och någon 
har dubbelt medlemskap. Styrelsen beslöt att se på inkomna synpunkter på ett 
för de inblandade medlemmarna positivt sätt. Detta kan innebära att något 
dubbelt medlemskap rättas till och att några får sänkta avgifter detta år. 
    

 
5. Projekt - seminarier 

 
- GH skall till Bengt Dahlgren AB i Malmö och delta i ett frukostmöte och 
berätta om sprinkler. Han kommer bl.a. göra en jämförelse mellan 
Lindexbranden i Södertälje och branden i Stinsens köpcentrum. 
 
- Nordsprinklerprojektet kom till efter boendesprinklermötet i Köpenhamn där 
folk från hela Norden deltog. Två arbetsgrupper bildades då: Grupp 1 skall 
arbeta för ett gemensamt regelverk för boendesprinkler. Grupp 2 skall 
behandla tekniska byten och Birgit Östman från Trätek är sammankallande. 
Grupp 1 skall ha sitt nästa möte i Oslo. 
 
- SRV skall ha en säkerhetsbilaga i DN. Vi har fått ett erbjudande om att delta 
med en artikel på en halvsida till en kostnad av SEK 49.000:-. Styrelsen beslöt 
att tacka nej till detta.   

 
 

6. IFSA / EFSN 
 

GH har regelbundna kontakter med Allan Brinson. Gösta håller Allan 
underrättad om vad som händer i Sverige inom sprinklerområdet. 
 
GH åker till EFSN-möte i Paris den 12 juni. 
BH åker till EFSN-möte i Köln den 29 juni. 

 
 
 



7. Branschråd ”Sprinklergruppen” 
 
Regelgrupp sprinkler hade möte den 10 maj. Där behandlades även 
dokumentet om Sprinkler vs, Kommunala vattenverk. Vid mötet föreslog Jens 
Hjort att Sprinklerfrämjandet skall distribuera ut dokumentet till de svenska 
vattenverken. Vår del av kostnaden skulle då bli dokumentkostnaden plus 
porto. Styrelsen ställer sig positiv till detta men väljer att avvakta med besked 
tills vi vet kostnaden för dokumentet.  
Gunnar Brandsjö föreslog vid samma möte att SIN-numret skall finnas med 
som en del av sprinklerbeteckningarna i anläggarintygen framöver.  

 
 

8. Novemberrörelsen 
 
Novemberrörelsen hade ett möte i Malmö där GH deltog. Där bestämdes att 
rörelsens årliga seminarium kommer att hållas 8-9 november. Seminariet 
kommer att vara ett internt symposium för medlemsföretagen och kommer att 
behandla bla. boendesprinkler och utrymningslarm. Alla våra medlemmar är 
välkomna att delta. 
 
Det har i samband med Novemberrörelsenkommit en inbjudan till 
Sprinklerfrämjandet att bli medlem i Swesec  (www.swesec.se). Årsavgiften är 
blygsamma SEK 62.000:-!!! Styrelsen avser att tacka nej till inbjudan. Möjligen 
kan intresse finnas att gå med ett annat år. 
    

  
9. Hemsida 

 
Hemsidan kommer snart att släppas i en ny skepnad. Vi kommer också se till 
att få med sökord så Sprinklerfrämjandet dyker upp vid sökningar om t.ex 
”sprinkler” på internet. 
  

 
10. Nordiskt samarbete 
 

Se punkt 5 ovan! 
 
 
11. Avrapportering Gösta H. 
 

Se punkt 2, 5, 6, 7 och 8 ovan! 
 
 

12. Div. information / övriga frågor 
 

Inga övriga frågor. 
 

 
 
 



13. Tid för nästa sammanträde 
 

Nästa möte blir den 21 september 2007 kl. 11.00 någonstans i 
Stockholmstrakten. Närmare besked lämnas senare. 
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 

 
L-I Jernhem    Henrik Johansson 

 
 


