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1. Ordförande HJ förklarade mötet öppnat och tackade LH för att NVS 
tillhandahöll såväl lokaler som förtäring. 

2. Föregående protokoll upplästes – in extenso – av HJ, varefter det godkändes 
utan ändringar. 

3. Ekonomi. I frånvaro av kassören Mats Asterbom redovisade HJ lämnade 
besked om balansräkning och resultatrapport, inkl en uppgift om läget i fråga 
om medlemsavgifter. Endast en uteliggande fordran finns i fråga om 
medlemsavgift ( Kent Sjölander).  Det framkom att detta kan bero på en 
felaktig adress i medlemsregistret ( kontrolleras av BH). På förekommen 
anledning ställdes så frågan om vad stadgarna säger i de fall man inte betalar 
sin avgift. HJ kolar upp detta till nästa möte. I övrigt så konstaterades att såväl 
resulatet som likviditeten för föreningen är god. 

4. Ett förslag har inkommit om att minska föreningens momskostnader i samband 
med utlägg som vidarefaktureras av GH ( resor, hotell osv ). Ett kreditkort 
(eller motsvarande ), utställt på GH ansågs vara lösningen på detta varför 
beslut om ett sådant togs .Den större frågan, om momskostnader på GH:s 
arvode, befanns vara en svårare nöt att knäcka. MB åtog sig att kolla upp om 
föreningen kan få momsintäkter att kvitta mot momsutgifter genom att belägga 
medlemsavgifterna med moms, samt vilka organisationsförändringar som då 
måste genomföras i övrigt. 

5. Nya medlemmar. Brandskyddslaget har som andra brandkonsultföretag gått in 
som medlem i Sprinklerfrämjandet. FM Global har som första 
försäkringsgivare gått med som medlem. GH påpekade att det är deras kontor 
i Paris/Windsor, inte Stockholmskontoret, som tagit initiativet. Förhoppningar 
finns om att detta skall kunna locka med även andra försäkringsgivare, GH för 
diskussioner med flera av de svenska bolagen just nu, precis som med flera 
andra brandkonsulter. 

6. Nick Groos på Viking har erbjudit sig att hjälpa till med att dra in fler 
medlemmar från den internationella arenan ( motsvarande Lubrizol ). Vid ett 
möte med HJ hade detta dock villkorats med en samtidig översyn av 
avgiftsstrukturen för samtliga medlemmar ( dvs högre avgifter för de flesta 
medlemskategorier ). HJ ansåg detta var en helt riktig väg att gå i syfte att 
säkerställa möjligheter till ekonomiskt mer betungande uppgifter för att främja 
ökad användning av sprinkler i Sverige. MB och BH argumenterade mot detta 
av principiella skäl, framhållandes risken för att förlora medlemmar som 
saknar tydlig koppling mellan kostnad/nytta med verksamheten. Efter 
diskussion enades man om att en (mer) differentierad avgift inom olika 



medlemskategorier skulle kunna vara en framkomlig kompromissväg. Beslut 
togs om att bilda en ad hoc-grupp för att ta fram ett underlag för en sådan ny 
avgiftsstruktur. Gruppen bör innehålla representanter för de stora 
medlemskategorierna ( leverantörer/installatörer/konstruktörer -
konsulter/besiktningsfirmor) och dessutom ansågs det lämpligt att välja 
personer utanför styrelsen. Förslag till villiga personer skall lämnas till HJ 
senast 4/10, varefter HJ ger arbetsgruppen vidare instruktioner. 

7. Rapporter från Gösta Holmstedt. 
a. Analys av tillförlitlighet sprinkler. En världsomfattande, och i GH:s ögon 

världsunik, saammanställning av tillgänglig tillförlitlighetsstatistik för 
sprinkler har genomförts av två LTH-studenter. Arbetet, som är ett 
examensprojekt, har rent praktiskt skett via en sommaranställning hos 
Brandkonsulten K Fallkvist AB men har betalats av Sprinklerfrämjandet. 
Kostnaden för detta har hanterats som en extraordinär utgift, via 
särskilda bidrag från enskilda medlemsföretag. Beslutades att dessa 
skall tackas för sin insats, via information på vår hemsida mm. Ex-
arbetet redovisas vid studenternas disputation i Lund, den 23 oktober 
2008. Översättning av rapporten till engelska kommer kosta ytterligare 
ca 20 000:-, enligt besked från studenterna. Beslutades att utdela ett 
stipendium på detta belopp. 

b. Sprinklerfrämjandets konferens 2009. Huvudämnet kommer att bli just 
”Tillförlighet sprinkler” och det ovan beskrivna projektarbetet blir en 
central del under dagen. Även utländska föreläsare planeras bli 
inbjudna. Preliminär tidpunkt: sep/okt 2009. Bildandet av en 
arbetsgrupp för detaljplaneringen beslutades: Lars-Inge Jernhem; 
Torbjörn Olsson, S-E Arnesson samt GH ( sammankallande). 

8. IFSA/ESFN.  
a. Kort rapport från GH om IFSA konferensen i Köpenhamn, i juni 2008. 

Samtliga presentationer finns att hämta hem från IFSA-hemsidan.  
b. BH rapporterade att NFSA-tidningen Sprinkler Quarterly återigen 

distribueras till föreningen, i pappersformat. Utskick kommer att ske från 
det ”gamla” kansliet på AlbaCon AB, så snart tiden medger. Kontroll av 
antal tidningar mot nuvarande medlemsantal skall samtidigt ske. 

c. Nästa IFSA-konferens. ESFN har nu fått ta över ansvaret helt själva för 
nästa internationella sprinklerkonferens i Europa. BH ingår i 
planeringskommitteen och kunde meddela att platsen bestämts till 
Amsterdam och tidpunkten till andra veckan i april 2010. Efter 
styrelsemötet har dock kontraorder inkommit. Avsaknad av 
totalsprinklat hotell plus dito konferensplats för 300-400 planerade 
deltagare diskvalificerar Amsterdam. Ny plats blir istället Bryssel och 
tidpunkten har ändrats en vecka framåt, till 21-22 april 2010. 

9. SBF:s regelgrupp. Inget särskilt att rapportera förutom att nästa möte är den 
6/10. 

10. Hemsidan. Uppdatering sker i princip dagligen och fungerar enlig GH mycket 
bra. 

11. Nordiskt nätverk. 
a. Ytterligare möten har genomförts i den Nordiska 

Boendesprinklerregelgruppen. Troligt nästa steg är en gemensam 
nordisk standard, via något som heter INSTA. En öppen fråga är 
fortfarande vilka kvalifikationskrav som kommer att ställas på olika 



aktörer. GH har blivit inbjuden av brittiska NFSN att komma till House of 
Commons i London för att beskriva det genomförda arbetet. Detta 
kommer att ske den 2 februari 2009. Även BH har blivit tillfrågad och får 
agera stöd åt GH efter eget skön. På fråga från MB om ekonomin i de 
möten som boendesprinklerprojektet medför berättade GH att resor mm 
kunnat bekostas av bidrag från bl a Direktoratet för brandsäkerhet i 
Norge. Eventuellt kan även London-presentationen falla under detta 
område.  

b. Detta ledde sedan till en mer principiell diskussion om vilka uppdrag 
som representanter för Sprinklerfrämjandet kan åtaga sig utan att kräva 
ersättning från den som efterfrågar tjänsten. Grundprincipen skall enligt 
styrelsen vara att det finns ett tydligt syfte i Sprinklerfrämjandets direkta 
intresseområde ( dvs ökad svensk installation av sprinklersystem ). GH 
förklarade att han alltid begär klartecken från styrelsen ordförande 
innan han deltar i någon aktivitet, något som HJ också konfirmerade. 

c. Nordic Sprinkler Network ( den gemensamma organisationen för de 
nordiska ländernas sprinklerfrämjande verksamhet ) har beslutat att 
deras möte 2008 skall äga rum den 25-26/11, i lokaler tillhandahållna 
av Viking i Märsta. En arbetsgrupp med representanter från Sverige, 
Norge och Danmark har träffats för att planera mötet. Syftet med denna 
typ av nordisk samarbete diskuterades fram och tillbaka i styrelsen. Ett 
ultimatum kommer att ställas till de danska deltagarna om att de nu 
måste komma till skott med bildandet av en verklig organisation, inte 
bara vara enskilda företag. Efter styrelsemötet har det kommit besked 
om att en dubbelbokning av datum skett vilket medfört att mötet i NSN 
kommer att flyttas fram till våren 2009. 

12.  Nordsprinklermötet. Detta möte, som alltså är den nordiska 
försäkringsbranschens årliga sammankomst ( numera under namnet Nordic 
Fire Protection Network, NFPN) gick 2008 av stapeln i Visby. GH blev 
inbjuden och deltog. Han rapporterade att det givits goda och för 
sprinklerbranschen sannolikt fruktbara möjligheter till informationsutbyte med 
denna tidigare så viktiga kravställargrupp. Förhoppningsvis ser vi nu ett 
gradvis återupptaget intresse för sprinklerfrågor bland försäkringsbolagen i 
både Sverige och Norden i övrigt.  

13. Årsmöte 2009.  
a. Valberedningen. Har kontaktats av HJ. 
b. Plats. Beslutades bli Örebro. S-E Arnesson får i uppdrag att ta fram 

detaljförslag om mötesplats, helst en totalsprinklad byggnad. 
c. Föreläsningar? MB åtog sig att försöka få dit en föredragshållare från 

Specialfastigheter, för att prata om sprinklerskydd av t ex fängelser. 
d. Tidpunkt. Beslutades välja onsdagen 11 mars 2009, kl 13.00. Mötet 

avslutas sedan med gemensam middag för de som så önskar. 
14.  Nästa möte. Traditionellt julbordsmöte blir den 17 december, i Göteborg. LH 

ordnar med lämplig plats för båda delarna, i god Bjarne Nilsson-anda. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Bo Hjorth    



  
 

 
  


