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 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
 Tidpunkt:   Torsdagen den 26 Oktober 2017 
 
 Plats:  Bengt Dahlgren , Hammarbyallé 47 i Stockholm  
 
 Närvarande:  
 Benny Wallen (BW)  Håkan Svensson (HS)   
 Joakim Bauer (JB)  Peter Buhler (PB)   
 Mattias Skjöldebrand(MS) Tomas Faresveit (TF)  
 Göran Persson ( GP)  Hanna Nauckhoff (HN)  
   
      
1. Mötets öppnande 
 
 Mötets ordförande Benny Wallén hälsade alla välkomna. 
  
2. Föregående protokoll 
 
 Protokoll från möte 2017-08-15  hade bifogats i kallelsen.   
  
3. Ekonomi 
 
 Kassör Håkan Svensson meddelade att främjande har ett konto tillgodo om ca 
 313000 + 100000  
  
  
4. Nya medlemmar 
  Sedan förra mötet har besiktningsföretaget JST blivit ny medlem. 
  Ytterligare några företag uppgavs vara nära ett meddlemskap.  
  Ett ökat focus på få fler stödmedlemmar, så som tex Räddningstjänster och Kommuner 
 diskuterades. 
   Förslag framfördes att uppdatera / skapa ett regelbundet nyhetsbrev.  
 
 
 
5. Nya förslag / pågående projekt - 2017 
  
 Ett likvärdigt brandskydd för äldre:   
 Jan-Evert Rådhström, Mårten Eismark och Sebastian Tham från  RUD  Pedersen 
 var på plats och presenterade sitt arbete.  
 
 Man redogjorde för de genomförda rundabords samtalen i Almedalen. Den rapport 
 som har upprättas för detta har skickats till 3st pensionärs organisationer. Målet är 
 att få en så bred uppslutning som möjligt.  
 
 För att nå målet med ett brandsäkrare boende redovisades flera olika parallella spår  
 som möjliga vägar framåt; lagstiftning, opinionsbildning via kommunerna, 
 opinionsbildning via debattartiklar och nya rundabords samtal mm.  
 



2. 

 En del som kommer få ta en större roll är initiativets hemsida.   
 
 En motion har inlämnats till Sveriges riksdag om ökad sprinkleranvändning inom  
 äldreboende.  
 
 
 Vattendimm organisationen :  Inget nytt har framkommit.   
 
 Ny organisation sprinklerfrämjandet: Inga nya förslag har inkommit.  
 
 Korrosion Sprinklersystem –status:  Inte nytt att rapportera.  Den ev. utlovade 
 delrapporten dröjer.  
 
6. Hemsidan och andra administrativa lösningar.  
 Nya hemsidan anses fungera bra. Ev kompletterat med ett nyhetsbrev 
 
7. Sprinklerdagen 2018 . Planeringen pågår med SBF inför nästa års sprinklerdag. 
   
 
9. EFSN 2018 – Stockholm. Tema för konferensen har angetts till ” Brandsäkerhet i 
 en ständigt föränderlig värld”  
 
  
10. Övriga frågor.  
 Mattias. S  föreslog att insamling av sprinklerstatistik skulle kunna utföras 

kontinuerligt  
 Peter B rapporterade att Säkervatten inte är intresserade av att anpassa sina regler 

för sprinkler.  
  
 Ett gemensamt beslut togs att uppdatera främjandets verksamhetsplan.  
 
 
 
11. Tid för nästa Styrelsemöte. 
 - 6 december  , plats kommer att meddelas i kallelse.  
   
 
  

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Joakim Bauer   Benny Wallén 


