
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
Tidpunkt:   Onsdag 7 September 2011 
 
Plats :  Tyco FS&BP lokaler i Mölndal 
 
Närvarande:  Gösta Holmstedt (GH) Lennart Håkansson (LH) 

Henrik Johansson (HJ) Tony Day (TD) 
 
1. Mötets öppnande/upprop 

Ordföranden för dagens möte HJ öppnade mötet och hälsade välkomna. 
 
2. Föregående protokoll 

Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2011-06-21 gicks igenom. I brist på styrelse 
ledamöter med rösträtt kunde inte protokollet formellt godkännas 

 
3. Ekonomi 

Denna punkt utgick och får gås igenom på nästa möte 
 
4. Nya Medlemmar 

 
Denna punkt står kvar till nästa möte. 
 
En kort diskussion avhölls om vad som sker när medlemsföretag förändras, tex i 
samband med uppköp. Beslutades att företagen/medlemmarna själva skall 
kontakta främjandet för att få sina uppgifter uppdaterade. Förslag framfördes att 
TD går igenom medlemsregistret och kontrollerar status på mail listan som 
används i samband med utskick, i syfte att endast medlemmar skall få ” medlems 
information” . 
 
Förslag på nya medlemmar: 

- Rapidrop , materialleverantör. - LH tar kontakt. 
- Förslag framfördes att ta kontakt med förvaltningsbolag typ Locum 

samt kommunernas räddningstjänster mfl. 
 
5. Organisationer 

GH informerade om sitt möte med OFAS ( Upplysningskontoret för automatiska 
släckanläggningar) i Norge . OFAS är intresserat av ett samarbete. Förslag 
framfördes att erbjuda OFAS stödmedlemskap. 
 
GH tar ny kontakt med OFAS angående stödmedlemskap och vidare samarbete. 

 
6. Projekt/Seminarier. 

Denna punkt står kvar till nästa möte. Vi kommer att bjuda in Birgit Östman för att 
redogöra för projekten.  
 



Brandskyddskonferens 2011 11-12 Oktober 
- Sprinklerfrämjandet är medarrangör. 
- Kommer ha ett eget bord med div. material bla filmvisning och 

utdelning av nya pennor. 
-  

Nordic standard on Fire safety design with sprinklers ”etapp 2” 
- Sprinklerfrämjandet har accepterat att vara med och finansiera 

projektet med ca 100kkr. I nu läget är främjandet den enda finansiären. 
Ett inledande möte har hållits. 

- Nytt Projekt som Birgit Östman kommer att informera om. Frågan är 
ställd från Trätek om Sprinklerfrämjandet är villiga att stödja detta 
projekt med 100kkr.  

 
7. Hemsida 

HJ skall prata med Johan Jernhem angående hans tid och vilja att fortsätta 
arbeta med främjandets hemsida. 

- Framtid, Kapacitet, Pris och Vilja. 
- Om inte intresse eller kapacitet finns, kommer vi att fråga Johan om 

han kan utarbeta en specifikation på vad en ny leverantör skall erhålla. 
Johan kommer även tillfrågas om han kan hjälpa till med en 
utvärdering offerter.  

 
8. Gösta / Tony Informerar 
 
9. Div information / övriga frågor. 

- Ersättning för föreläsningar i Sprinklerfrämjandets regi. Tas upp på nästa 
möte. 

- Reskostnader för medlemmar och styrelse vid möte. Förslag på Resepolicy 
skickas ut (igen) av TD som underlag till nästa styrelsemöte. 

- Digitalisering av bilder, presentationer, filmer och annat material som 
producerats av Sprinklerfrämjandet. Beslut skjuts fram till nästa möte. TD 
sammanställer vad som finns. 

  
10. Näst styrelsemöte. 
 Januari i Stockholm 
 
Vid Protokollet       Justeras 
 

 

 

 

Joakim Bauer        Henrik Johansson	  


