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 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
 Tidpunkt:   Onsdagen den 6 December 2017 
 
 Plats:  BST Teknik, Buteljgatan 6  i Stockholm  
 
 Närvarande:  
 Sebastian Melin (SM) Gösta Holmstedt (GH) Pia Ljunggren (PL)   
 Joakim Bauer (JB)  Peter Buhler (PB)   
 Mattias Skjöldebrand(MS) Tomas Faresveit (TF)  
 Göran Persson ( GP)  Hanna Nauckhoff (HN)  
   
 Meddelat förhinder: 
 Benny Wallen  och Håkan Svensson  
 
     
1. Mötets öppnande 
 
 Ordinarie ordförande Benny hade meddelat förhinder varför mötets värd också blev 
 dess ordförande. Peter Buhler hälsade alla välkomna. 
   
 
2. Föregående protokoll 
 
 Protokoll från möte 2017-10-26  hade bifogats i kallelsen.   
  
3. Ekonomi 
 
 Föreningens kassör Håkan Svensson lät meddela att främjandets konto har ett 
 tillgodo på ca 170000:-   
 En kort diskussion resulterade i att mötet enades om att beslut om föreningens 
 ekonomiska åtaganden ska diskuteras mer ingående i samband med nästa 
 ordinarie möte.  
 Årsavgifter för 2018 ska dock skickas ut i början av januari 2018.  
  
   
4. Nya medlemmar 
  Sedan förra mötet har ingen ny medlem antagits.  
  Som vanligt framfördes förslag på potentiella nya medlemmar, varav några uppgavs vara 
 nära ett beslut.  
  
    
5. Nya förslag / pågående projekt – 2017/2018 
  
 Ett likvärdigt brandskydd för äldre:  Peter meddelar att han har haft ett möte med 
 Jan-Åke Björklund som sitter i en form av expert grupp med bla Jan Wisén om 
 kommuners katastrofskydd.  
 Rud  meddelar att arbetet går framåt och att alla stora (4st)  
 pensionärsorganisationer nu har  skrivit under uppropet om ett likvärdigt 
 brandskydd.    



2. 

   
 
 
 Vattendimm organisationen :  Inget nytt har framkommit, enligt Göran kommer 
 Jens Hjort (SBF) att kalla till ett nytt möte i februari 2018  
 
 Ny organisation sprinklerfrämjandet: Inga nya förslag har inkommit. Resulit har 
 tagit över den ekonomiska och administrativa delen.  
 
 Korrosion Sprinklersystem –status:  Inget nytt att rapportera.  Den utlovade 
 delrapporten dröjer. Peter  ska fråga Per Slagbrand om information. Målet är att 
 rapporten ska vara klar till  SBF´s  sprinkler dag i April. 
 
6. Hemsidan och andra administrativa lösningar.  
 Nya hemsidan anses fungera bra, Gösta uppdaterar. Hanna kontaktar Anton 
 Persson för diskussion om hur man kan länka olika medier.  
 
7. Sprinklerdagen 2018 . Planeringen pågår med SBF inför nästa års sprinklerdag.  
 Möte  har hållits och programmet börjar ta form. RUD kommer närvara och 
 presentera sitt arbete.    
 
9. EFSN 2018 – Stockholm.  Möte planeras att hållas i december.  
  
10. Övriga frågor.  
  
 Tomas redogjorde för senaste mötet i regelnämnden, där bla RUD presenterade sitt 

arbete.  Vidare pågår det arbete med en reviderad SBF 142 ( kommunal 
vattenkälla) samt nya regler för boendesprinkler.  

 
  
 
 
11. Tid för nästa Styrelsemöte. 
 - 9 februari 2018 , plats kommer att meddelas i kallelse.  
   
 
  

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Joakim Bauer   Benny Wallén 


