
 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET

 Tidpunkt:   Onsdag den 29 maj 2013

 Plats:  Imtech i Västberga

 Närvarande: 
 Gösta Holmstedt (GH) Benny Wallen  (BW) Tony Day (TD)
 Joakim Bauer (JB)  Pia Ljunggren (PL) Lennart Håkansson ( LH)
 Tomas Farestviet (TF) Håkan Svensson (HS) Kenneth Hedman (KH)  
 Sebastian Melin (SM) Hanna Nauckhoff (HN) Jan Wisen (JW)
   
1. Mötets öppnande/upprop

 Ordföranden Lennart Håkansson  hälsade alla välkomna.

2. Föregående protokoll

 Protokoll från  konstituerande styrelsemöte 2013-04-23 samt från ordinarie 
 styrelsemöte 2013-02-20 lästes igenom.
 
3. Ekonomi

 Kassör HS redovisade ekonomin. 
 Tillgångar på placeringskonto 674211,18 :- , företagskonto 615001,61:-  

4. Medlemmar 
 GH och JW redogjorde för svårigheterna med att få medlemsföretagen att 
 återkomma med kontaktinformation till hemsidan
 
 

5. DVD - Projekt
 GH och JW planerar att under hösten presentera material som ska kunna 
 användas till en ca 1,5 timmes lång sprinklerpresentation.
 Tanken är att sedan erbjuda resp. räddningstjänst  länsvis  att  närvara på en 
 sådan presentation. 
 
  

6. Boende sprinkler i energihus hos SP i Borås 
  Sprinklerfrämjandet har fått frågan  av SP i Borås om man kan tänka sig att vara 
  med i ett energihus projekt. Tanken är  sprinkler installeras i det sk visningshuset 
  och därigenom visar att sprinkler är en naturlig del i ett modernt boende.  
  Beslutades att gå vidare med planerna och LH fick uppgiften att fortsätta hålla 
  kontakt med SP
  Vid sittande bord inkom erbjudande om både design, besiktning och material 
  sponsring till projektet.
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7. Anslutning till kommunal vattenkälla ( Mölndals problemet)
 
 TF redogjorde för turerna efter mötet med Svensktvatten.  Ingen positiv förändring 
 har skett. Planer på att jobba med frågan i en mindre  arbetsgrupp diskuterades .
 JW håller kontakt med Erik Almgren på Dahlgrens i frågan. 

8. Övriga frågor.
 Frågan om sprinkler  i skyddsrum. Efter kontakt med MSB  har det visat sig att 
 förändringar i texten som förhindrar sprinkler i skyddsrum inte alls är omöjlig.

 HN har fått en förfrågan från Nackademin om sprinklerfrämjandet  eller dess 
 medlemmar på något sätt kan bidra i att utbilda personer inom sprinkler området.
 Diskussion fördes om att detta är en bra sak för branschen och borde gå att 
 genomföra på ett sprinkler främjande sätt. 

9. Tid för nästa Sammanträde

 Nästa styrelsemöte kommer att hållas 5 september hos Brandgruppen i Stockholm

Vid protokollet   Justeras

Joakim Bauer   Lennart Håkansson
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