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 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
 Tidpunkt:   Torsdagen den 2 juni  2016 
 
 Plats:  Tyco, Munkforsplan 37 i Farsta  
 
 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. Presentation Rud Pedersen Public Affairs 
 Representanterna Terese Nerlund och Jan-Evert Rådström presenterade företaget och 
 det sedan tidigare översända offert förslaget.  Efter en stunds diskussion enades dock 
 styrelsen om att det för närvarande inte finns ekonomiska möjligheter att fullfölja detta 
 projekt.  
 
 
3. Presentation Swerea KIMAB  
 Mari Sparr presenterade företaget och den sedan tidigare överlämnade projekt 
 offerten rörande korrosion i sprinklerrör.  
  
 Styrelsen enades om att detta var ett projekt som skulle antas och BW fick i 
 uppdrag att kontakta Mari. Dock framfördes synpunkter på att ytterligare externa 
 finansiärer borde kunna knytas till projektet.  
 
4. Föregående protokoll 
 
 Dagordning och protokoll från ordinarie styrelsemöte 2016-04-25  hade bifogats 
 kallelsen.  
  
5. Ekonomi 
 
 Kassör Håkan Svensson redovisade  det ekonomiska läget.  
 Företagskonto: 243065,85 
 Placeringskonto : 502349,06 
 
 Nya medlemsavgifter har skickats ut. HS framförde i viss indignation att flera 
 medlemmar är dåliga med att uppdatera sina adress uppgifter på hemsidan.   
 
 
6. Nya medlemmar 
  CTEK hälsas välkommen som ny medlem  till sprinklerfrämjandet.  
  Nya företag i branschen bearbetas kontinuerligt.  
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7. Nya förslag / pågående projekt - 2016 
 Till nästa möte kommer HN att ta fram en bilaga med föreslagna och pågående 
 projekt som sprinklerfrämjandet har för avsikt att tillta i eller ta ställning till.  
 
 
 SP Kommunal vattenkälla: Rapport är klar.  Men flera frågor kvarstår att lösa. En 
 lång diskussion följde om vad som bör vara nästa steg i detta ämne. JW åtog sig 
 att kontakta SKL för att den vägen försöka åstadkomma en förståelse för att få i 
 gång ett gemensamt arbetet med tekniska riktlinjer.  
 Bla aviserar SBF att SBF 142  kommer att uppdateras inom en inte alltför 
 avlägsen  framtid.  
 Förslag på att någon projektledare borde utses framfördes.   
 
 Ny organisation sprinklerfrämjandet:  Flera namn nämndes och diskuterades 
 för rollen som resp. regions ”Sprinklerinformatör ” Till nästa möte hoppas vi att 
 detta är klart.  
 
 
 Kjell Fallqvist studie om sprinklersystems tillförlitlighet: pågår.  
 
 Ny organisation vattendimma: BW  har kallat  berörda företag till ett nytt möte  
 den 28 juni.  För att arbeta fram ett  förhållningssätt för hur företagen ska kunna 
 organisera sig för kunna arbeta med bransch gemensamma uppgifter.  
  
 Projektförslag Swerea KIMAB.. –  mötet beslutades att påbörja detta projekt.  
 
 
8. Hemsidan och andra administrativa lösningar.  
 En kort diskussion om att utveckla hemsidan mot att vara mer ” användare” vänlig 
 utifrån ett nyttoperspektiv.   
 
 
 9. Rapport från Jan och Gösta   
 GH meddelade att Sprinklerfrämjandet har fått i uppdrag av EFSN att bistå deras 
 planer på att hålla näsa EFSN- konferens i maj / juni (?)  2018 i  Stockholm.  
 En projekt grupp från sprinklerfrämjandet kommer att bildas ( GH, JW; BW och 
 Bo Hjorth)  
 
  
10. Sprinklerdagen  2017   
 Ett möte med Brandskyddsföreningen är bokat till September inför planeringen 
 av sprinklerdagen 2017. GH tar gärna emot förslag på ämnen/föreläsare.  
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11.  Övriga frågor.  
 PB  kontaktar VVS- företagen och bjuder in deras Public Affairs partner  till nästa 

möte.  
  
 
12. Tid för nästa Styrelsemöte. 
 - den 25 augusti 2016 hos BST Teknik.  
   
 
  
 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Joakim Bauer   Benny Wallén 


