
 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET     !!
 Tidpunkt:   Tisdagen  den 4 Februari 2014             !
 Plats:  Bengt Dahlgrens kontor i Nacka             !
 Närvarande:      
 Benny Wallen  (BW)  Hanna Nauckhoff (HN)              
 Joakim Bauer (JB)  Gösta Holmstedt (GH)              
 Håkan Svensson (HS) Lennart Håkansson (LH)           
 Sebastian Melin (SM) Kenneth Hedman ( KH)              
  
 samt del av mötet Kjell Fallqvist       !
   
1. Mötets öppnande/upprop !
 Mötets ordförande Lennart Håkansson  hälsade alla välkomna.     !
2. Föregående protokoll !
 Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2013-12-12 lästes igenom.     
      
3. Ekonomi  !
 Kassör Håkan Svensson  redovisade  det ekonomiska läget.      
 Tillgångar på placeringskonto 680821,25:-   företagskonto 118259,36:-      !
 2st förslag, förslag 1 och förslag 2 till budget för 2014 uppvisades. Förslag 1     
 uppvisar förslag till budget om sprinklerfrämjandet inte blir medlemmar i     
 Säkerhetsbranschen och förslag 2 om medlemskap i Säkerhetsbranschen ingås.      !
 Förslagen kommer att ev. revideras beroende på utfall vid kommande möten med     
 Säkerhetsbranschen men sedan presenteras för  årsmötet.      !
4. Förslag från Kjell Fallqvist på nya projekt under 2014  
  
  Kjell Fallqvist  körde en kort presentation om sig själv och presenterade 4st olika     
 förslag på projekt som han är villig driva.     !
 -  Djupanalys av MSB:s statistik över felfungerande sprinkler   
-  Utreda tillförlitlighetshöjande åtgärder för sprinkler.   
-  Jobba för att få in Sprinklerfrämjandet i Boverkets referensgrupp, BBR   
-  Utreda tekniska byten FD, som kan förbilliga byggandet vid samtidig installation av    
    sprinkler.   !
Beslutades att Kjell återkommer med en kostnadsram  för resp. projekt. !!
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5. Rapport från GH om aktiviteter till Räddningstjänsten.  
 GH redogjorde för hans och Jan Wiséns  besök på Räddningsskolan i Revinge.     
 Ett mycket lyckat och uppskattat fördrag på drygt två timmar med ca 35 deltagare     
 från flera olika räddningstjänster och lokala fastighetsbolag.     
 Representanter från skolan lät förstå att man nu kommer att lägga in denna typ av     
 information som ett fast inslag i deras utbildning.      !
 En liknande träff planeras att genomföras även i Stockholm      !
6. Säkerhetsbranschen 
 HS  och SM har återigen träffat representanter för bransch organisationen 
 Säkerhetsbranschen. 

En mängd  frågor diskuterades, så som tex avgiftsstruktur, moms redovisning, 
former för medlemskap, stadgar, profil projekt , varför Säkerhetsbranschen kan 
vara bra för Sprinklerfrämjandet  mm. 
  
Ett nytt möte är bokat till den 17 Februari 2014 !
Med utgångspunkt från det mötet ska ett förslag arbetas fram som kan 
presenteras för medlemmarna i samband med årsmötet . Förslag framfördes även 
att bjuda in en representant från Säkerhetsbranschen  till sprinklerfrämjandets 
årsmöte.  

  
7. Nackademin 
 HN  och HS informerade om det möte de har haft med Nackademin.      
 Ett förslag på kurs utformning på 1,5  - 2år ( 300p) uppvisades.      
 Nackademin hoppas att sprinklerfrämjandet kan hjälpa till med uppgifter från     
 branschen om vilket behov som branschen ser för denna typ av utbildning samt     
 förslag på företag som kan tänkas hjälpa till med praktikplatser.     
 HS och HN kommer att ha ett nytt möte med Nackademin den 20 Februari    
      
8. Årsmöte 
 Årsmötet kommer att hållas den 8 april på Hotell Scandic Star i Sollentuna.      
  Kallelse till årsmötet kommer att skickas ut till medlemmarna den 8 mars av     
 Jan Wisén.      
 Ordföranden i ESFN  Alan Brinson har aviserat sitt intresse att närvara på     
 Sprinklerfrämjandets årsmöte.      !
9.Medlemmar / Hemsidan 
 GH meddelar att Sölvesborgshem AB  har ansökt om ett stöd medlemskap.      !
10. ESFN-Konferensen i London 20-21 maj 2014 
 I dags läget aviserar  BW och JB att de kommer närvara.       !
11. Tid för nästa Sammanträde 
 I samband med årsmötet     !

Vid protokollet   Justeras !
Joakim Bauer   Lennart Håkansson
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