
 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET     !!
 Tidpunkt:   Måndagen den 5 Maj 2014             !
 Plats:  Nordiska Brands lokaler i Solna             !
 Närvarande:      
 Benny Wallen  (BW)  Hanna Nauckhoff (HN)  Jan Wisen (JW)             
 Joakim Bauer (JB)  Gösta Holmstedt (GH)  Peter Buhler (PB)             
 Håkan Svensson (HS) Pia Ljungren (PL)  Tomas Farestveit (TF)           
 Sebastian Melin (SM) Tony Day (TD)             
    
1. Mötets öppnande/upprop !
 Mötets ordförande Benny Wallén  hälsade alla välkomna.     !
2. Föregående protokoll !
 Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2014-02-04 hade bifogats kallelsen.     
 Protokoll från konstituerande styrelsemöte  som hölls i anslutning till årsmöte     
 bifogas detta protokoll.      
      
3. Ekonomi  !
 Kassör Håkan Svensson  redovisade  det ekonomiska läget.      
 Tillgångar på placeringskonto 500 821,25  företagskonto 26 331,25       !
 Medlemsavgifter för 2014 är utsända.      !
4. Nya medlemmar  
  AIG är ny medlem.  En kort diskussion hölls om ev. presumtiva medlemmar.     !
5. Nya /förslag projekt 2014  !
 Sprinklerfrämjandet har erhållit en inbjudan från SP att ingå i en referensgrupp i     
 ett projekt som heter ” Analys av brandsäkerhetens fysiska bestämningsfaktorer     
 och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen - SP Fire Research och LTH”      
      
 Styrelsen ansåg att detta kan vara något för sprinklerfrämjandet att bevaka.     
 Förslag på frivilliga att ingå i denna referensgrupp kan skickas till Benny.     !
 Kommunal vattenkälla. Enighet rådde att denna fråga är viktig och att      
 sprinklerfrämjandet fortsatt  ska vara delaktiga i detta arbete.      
 Tomas (TF), Pia (PL)  och Jan (JW) håller kontakt med Erik Almgren     !
 Övrigt       
 En sprinklerinstallation i ett fartyg som heter Stor-Erik planeras.  Gösta  får     
 underlag för en kort redogörelse på hemsidan.     
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6/ Rapport från Gösta    
7 Gösta berättade att han och Jan planerar att  genomföra samma typ av   
 presentation som man mycket framgångsrikt genomförde på Räddningsskolan i     
 Revinge inom både Stockholms och Göteborgs räddningstjänst regioner.     
      
 Gösta beskrev problem med hemsidan rörande obehörig inloggning samt hur     
 hackare skickar medlemsansökningar.     
 Alla nya behörigheter (inloggnings uppgifter) till medlemssidan administreras nu     
 delvis  manuellt av Gösta.       !
8. Säkerhetsbranschen 
 HS  och SM har inget nytt att rapportera.  
  
9. Nackademin 
 En yrkes utbildning mellan gymnasium och högskola.      
 Innan ordinarie möte öppnades fick två representanter från Nackademin, Anders     
 Wikström och Ellinor Olsson möjlighet att inför de närvarande genomföra en kort     
 presentation av Nackademin.  Förslag  på utbildningsplan som utarbetats i     
 samband med de möten som hittills har varit mellan främjandet och Nackademin    
 delgavs de närvarande.     
 Arbetet fortsätter närmast med att främjandets medlemmar kommers att delges ett     
 frågeformulär om bla hur man ser på framtida behov av den här typen av utbildad     
 arbetskraft.      
                                                                                     
10. Sprinklerdagarna 
 Flera positiva omdömen framkom om utformningen  av årets sprinklerdag.      !
 Om främjandets medlemmar har förslag på, programpunkter , föreläsare eller     
 annat som kan bidra med att utveckla / förbättra dagen tar Gösta tacksamt emot     
 detta.     
 Arbetet med att planera nästa års konferens väntas starta den 8 oktober.     
 Nästa års konferens kommer att hållas i Sollentuna på Scandic Star den 21-22     
 April - 2015.      !
 Årets brandskyddskonferens kommer att hållas sista veckan i November. Mer     
 information kommer från Gösta längre fram.      !
11. ESFN-Konferensen i London 20-21 maj 2014 
 I dagsläget aviserar  BW, JB, GH och TF  att de kommer närvara.      
 En gemensam rapport utlovas.     !
12. Tid för nästa Styrelsemöte. 
 Kommer att hållas Onsdagen den 13 Augusti 2014 kl 11.00 hos      
 Brandgruppen i Stockholm     !!

Vid protokollet   Justeras !!
Joakim Bauer   Benny Wallén
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