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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
Tidpunkt:  2009-05-05 
 
Närvarande: Gösta Holmstedt (GH) 
 Henrik Johansson (HJ) 
 Mats Asterbom (MA) 
 Michael Billström (MB) 
 Lennart Håkansson (LH) 
 Tony Day (TD) 
 Håkan Svensson (HS) 
 Thorbjörn Ohlsson (TO) 
 Sven-Eric Arnesson (SEA) 
 
   
  

1. Mötets öppnande/upprop 
 

Ordföranden HJ hälsade alla välkomna och tackade LH för att NVS 
tillhandahöll såväl lokal som förtäring. 

 
2. Föregående protokoll 

 
Protokoll från 2009-01-23 lästes igenom och godkändes med nedanstående 
kommentarer: 

- M. Billströms företag heter Sprinklerkonsult 
 

3. Ekonomi 
 

Ett antal företag släpar med inbetalning av sina medlemsavgifter. Det saknas 
60 000:-. GH skall skicka ut påminnelser. 
 
Sprinklerfrämjandet har ännu inte betalt medlemsavgift i EFSN. 
 
I kassan har vi för närvarande ca 830 000:-.  
   

4. Nya medlemmar 
 

Följande företag/organisationer har blivit medlemmar sedan förra 
styrelsemötet: 

- ÅF Consult  
- Swe Sprinkler AB  
- Uponor AB (stödmedlem) 
- SF Brandskyddskontroll AB 
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Följande företag/organisationer har utgått som medlemmar sedan förra 
styrelsemötet: 

- Ventim 
- Sprinkab (Ingår numera i Brandskyddslaget) 

 
Det konstaterades att sprinklerfrämjandet idag har totalt 64 medlemsföretag. 
 
HJ tar kontakt med M Blomgren för eventuellt medlemskap. 
 
Om det finns förslag på nya presumtiva medlemsföretag så skicka in uppgifter 
(namn och kontaktperson) till GH. 
 
TD informerade att arbetet med översynen av avgiftsstrukturen pågår. Innan 
ett förslag med differentierade kostnadsnivåer kan ges måste arbetsgruppen 
få på pränt vad medlemskapet står för. TD lovade att presentera ett förslag 
senast till nästa styrelsemöte. 

 
5. Projekt – Seminarier 

Trätek - Fire safety design with sprinklers; 
- GH informerade att WG2 (arbetsgrupp 2) består bl.a. av Fredrik 

Nystedt, Staffan Bengtsson, Mikael Strömgren (Boverket) samt 
representanter från Norge och Danmark 

- Syftet med projektet är att ta fram underlag för omarbetning av BBR 
kapitel ”Brand”. De funktionsbaserade reglerna kommer att tydliggöras 
vad det gäller tekniska byten (alternativa lösningar). Regelverket 
kommer att innehålla anvisningar för både konventionell sprinkler och 
boendesprinkler 

- Projektet finansieras bl.a. av brandforsk 
- Boverket har skrivit ett brev angående deras inställning till tekniska 

byten och boendesprinkler. GH skickar ut en kopia till 
styrelsemedlemmarna efter mötet. 

 
Sprinklerfrämjandets seminarie; 

- Arbetsgruppen för Sprinklerfrämjandets seminarie i höst har arbetat 
vidare men GH föreslog att skjuta på seminariet. Detta på grund av att 
SBF:s sprinklerdag hölls i april och en liknande konferens ”säkrare 
boende” kommer att hållas i Stockholm i juni. Mötet beslutade att 
senarelägga Sprinklerfrämjandets seminarie till hösten 2010. Det 
beslutades också att utvärdera konferensen ”säkrare boende” för input 
till det egna seminariet.  

- Trygg Hansa har meddelat att de är beredda att bidra till seminariet 
 

6. Konferens 4 juni, Stockholm 
GH informerade om konferensen ”Säkrare boende” som arrangeras av SBF 
Storstockholm den 4 juni. Sprinklerfrämjandet kommer att delta med GH som 
föreläsare om de nya boendesprinklerreglerna. Swebra kommer också att vara 
representerade. Även Alan Brinson från EFSN kommer att delta. Inbjudan har 
skickats ut till ett 100-tal beslutsfattare. 

 



 
 

  3/3 

7. Hemsida 
 

Hemsidan fingerar bra men kostar en del pengar att driva. Mötet var överens 
om att en kontinuerlig uppdatering måste finnas för att nå ut till alla 
intressenter. Beslutades att om möjligt införa en ”räknare” på antalet besök på 
hemsidan. MA kollar med Johan. 

 
8. Nordisk Nätverk – Boendesprinklerregler 

 
Möte hölls den 28 april i den svenska delen för samordning av alla synpunkter. 
Boendesprinklerreglerna skall ges ut som en gemensam standard men med 
nationella tillägg för certifiering etc. 

 
13. Div. information/Övriga ärenden 
 

- Remiss VVS-AMA 09 är utsänd till styrelsemedlemmarna. Svara direkt 
till Bo-verket 

- GH är inbjuden den 15 maj till Brandskyddsföreningen i Dalarna för att 
prata boendesprinkler 

- Bo Hjorth invald som sprinklerfrämjadets representant i EFSN 
- Underlag till artikel om boendesprinkler inlämnad till DN 
- Översättning av artikel lämnad till NFSA 

 
14.  Tid för nästa Sammanträde 

 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas 16 september kl. 11.00 hos Brandgruppen 
i Stockholm. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sven-Eric Arnesson 


