
1. 

 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
 Tidpunkt:   Fredagen  den 9  februari 2018 
 
 Plats:  Brandskyddsföreningen, Årstaängsvägen 21C i Stockholm  
 
 Närvarande:  
 Gösta Holmstedt (GH) Pia Ljunggren (PL) Håkan Svensson ( HS)   
 Joakim Bauer (JB)  Peter Buhler (PB)   
 Mattias Skjöldebrand(MS) Tomas Faresveit (TF)  
 Göran Persson ( GP)  Benny Wallen ( BW) 
   
      
1. Mötets öppnande 
 
 Ordförande Benny Wallen hälsade alla välkomna. 
   
2. Föregående protokoll 
 
 Protokoll från möte 2017-12-06   hade bifogats i kallelsen.   
  
3. Ekonomi 
 
 Föreningens kassör Håkan Svensson lät meddela att främjandets konto har ett 
 tillgodo på 353393:-    
 Årsavgifter för 2018 har skickas ut i början av januari 2018.  
 Möte bordlade frågan om ev. x-tra medlemsavgifter med anledning av pågående 
 projekt.  Frågan ska bearbetas och beredas inför årsmötet i samband med nästa 
 styrelsemöte. 
  
   
4. Nya medlemmar 
  Installationsbolaget har blivit ny medlem.   
  Som vanligt framfördes förslag på potentiella nya medlemmar, varav några uppgavs vara 
 nära ett beslut.  
  
    
5. Nya förslag / pågående projekt – 2018 
  
 Ett likvärdigt brandskydd för äldre:   
 Rud  meddelar att arbetet går framåt och att bla ett rundabords samtal har hållits. 
 Arbetet kan följas via hemsidan http://äldresbrandskydd.se  
  Ett riksdagsseminarium om äldres brandskydd kommer att hållas 21 mars.  
   
 
 
 Vattendimm organisationen :  Inget nytt har framkommit.  
 
 Ny organisation sprinklerfrämjandet:  Gösta meddelar att han kommer att 
 avveckla sitt mångåriga och mycket uppskattade engagemang i sprinklerfrämjandet.  



2. 

 
 Korrosion Sprinklersystem –status:  Inget nytt att rapportera.  Den utlovade 
 delrapporten dröjer.  
 
 
 Handbok BBR/Sprinkler: Gösta meddelar att han ska ha ett möte med Kjell 
 Fallqvist angående arbetet med att ta fram en handbok som ska underlätta 
 införandet av sprinkler i byggprocessen i förhållande till BBR.  
 
 Projekt kommunal vattenkälla:  Utformning av nya SBF 142 pågår.  
 
6. Hemsidan och andra administrativa lösningar.  
 Kommande GDPR – regelverk diskuterades. Hur främjandet ska anpassa sig till 
 detta måste utredas.  
 
7. Sprinklerdagen 2018 . Programmet är klart, bla kommer benny att presentera 
 främjandets arbete.     
 
9. EFSN 2018 – Stockholm.  Programmet är spikat men anmälningar tas fortfarande 
 emot.  
  
10. Övriga frågor.  
  
  - 
  
 
11. Tid för nästa Styrelsemöte. 
 - 12 mars kl 13:00 hos BST Teknik i Liljeholmen.  
   
 
  

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Joakim Bauer   Benny Wallén 


