
    PROTOKOLL 5-09 
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
Tidpunkt:  Onsdagen den 9 december 2009 
 
Plats: Handelsbankens kontor, Strandvägen 5B i Stockholm. 
 
Närvarande: Henrik Johansson (HJ) Gösta Holmstedt (GH)
 Lennart Håkansson (LH)  Mats Asterbom (MA)  
 Michael Billström (MB)  Håkan Svensson (HS)
 Tony Day (TD) L-I Jernhem (LIJ) 
 Per Slagbrand (PS)  
   
  

1. Mötets öppnande/upprop 
 

Ordföranden hälsade alla välkomna till det sista styrelsemötet 2009. 
 
 

2. Föregående protokoll 
 
Föregående styrelseprotokoll (2009-09-16) godkändes. 
 
 

3. Ekonomi 
 

Vi har för närvarande inga kundfordringar. I kassan har vi 431.464:- och det 
beräknade resultatet är 62.560:-. Homesafe och Kungälvs Rör har nu betalt sina 
avgifter.  

  
 
4. Medlemsavgifter 

 
Arbetsgruppen för ny avgiftsstruktur jobbar på. Den skall ha ett möte den 12 januari 
2010 och kommer därefter att skicka ut ett förslag till Styrelsen. Färdigt förslag 
kommer att skickas ut till medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet 2010. 
  

 
5. Nya medlemmar 
 

TD meddelade att materialleverantörerna som han talat med enbart givit diffusa svar. 
Enligt HJ har även Ahlsell bara svarat undvikande. 
HS kommer att kontakta Per Fredriksson och Mecad. LH skall kontakta Sevab.  
MB talar med Mogens Haahr. HJ skall jämföra vår lista över medlemmar med SBSC:s 
lista över behöriga ingenjörer för att se om några saknas hos oss. 
 
Mats Enqvist har meddelat att han inte är intresserad av att bli medlem. 
Möjligen kan det kommande förslaget till ny avgiftsstruktur medverka till att det blir 
lättare att få med enmansföretagen i fortsättningen. 

 
 
 



6. Projekt/Seminarier - Gösta informerar 
 

- GH redovisade en artikel och en ledarnotis i Svensk Byggtjänst tidning AFF-nyheter 
efter programmet ”Uppdrag granskning” om bränder i äldreomsorgen. 
 
- Trätek (Fire Safety design with sprinklers) - WG 2: GH har informerat Birgit Östman 
att Sprinklerfrämjandet eventuellt kan bidra ekonomiskt under 2010. IFSA har utlovat 
att ställa upp med motsvarande summa, dock maximalt  
€ 10.000:-.  Styrelsen beslöt under sammanträdet att skjuta till SEK 100.000:- till 
projektet. Pengar till detta finns i kassan. HJ kommer att meddela Birgit Östman om 
beslutet.  

 
 
7. Affärsplan 2010  
 

PS beskrev i korta ordalag upplägget för affärsplanen, som GH och PS tagit fram. 
Eftersom tiden var knapp kunde styrelsen bara som hastigast se hur planen är tänkt 
att fungera. Styrelsen fann upplägget utmärkt och bad PS att ”putsa till” planen med 
avseende på stavning o.d. och därefter distribuera ut planen digitalt till styrelsen 
snarast (före årsskiftet). 
 

 
8. Övriga frågor  

 
Inga övriga frågor. Tiden för mötet var denna gång extra knapp eftersom styrelsen 
och revisorerna, Lennart Gunger och Bjarne Nilsson, inviterats till ett julbord ombord 
på ångaren S/S Drottningholm. Med önskan om en god jul och ett gott nytt år tackade 
ordföranden samtliga för nedlagt arbete under 2009. Vi tackar också Michael 
Billström för ett utmärkt arrangemang när det gäller möteslokal och julbord. 
  

 
9. Tid för nästa sammanträde 

 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas onsdagen den 20 januari kl. 11.00.   
Plats: BC (Business Center), Olof Asklunds gata 1, Göteborg  (Västra Frölunda).  
Värd: AlbaCon AB.  
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 

 
L-I Jernhem   Henrik Johansson 


