Protokoll nr 7 Isoleringsfirmornas Förening
30 november 2017 kl 10.00 - 15.00

Ringvägen 100, Stockholm
Närvarande:
IF:s styrelse: Håkan Eriksson, Johan Höglund, Tony Fredriksson, Niklas Lundborg, Fredrik Lantz
(frånvarande: Mikael Fingal, förhinder)
Johan Sjölund
Adjungerande till mötet (13:00 – 13:30): Gabriel Olofsson, Jesper Svedberg, Ahlsell – Lars-Åke Kämpe, Bevego
(frånvarande: Tomas Hassel, förhinder)

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat
§ 2 Dagordning godkändes
§ 3 Till justerare utsågs Niklas Lundborg och Fredrik Lantz
§ 4 Föregående protokoll, godkändes utan anmärkning.
§ 5 Föreningens styrelsesammansättning
Styrelsen beslutade enhälligt att Roland Spångberg, NS Norisol AB inbjuds som adjungerande till kommande
styrelsemöten fram till och med årsstämman 2018. NS Norisol AB väntas ha en ny landschef för
valberedningen att föreslå till dito.

§ 6 Medlemsfrågor
Styrelsen ställer sig bakom en granskning av branschen på påkommen anledning av ”Örebro skandalen”
Styrelsen förutsätter att medlemsföretagen är seriösa och gör vad företagen är ålagda gällande varje unikt
projekt, att ha ordning på egenkontroller, avvikelserapporter med mera. Beslut fattades om att göra två
skrivelser, en till medlemsföretagen och en som är publik i VVS-forum. Riktad till VVS-företagen.
SÅROB Plåt & Isolering AB inkom med en skrivelse till styrelsen den 25/10 gällande auktorisationen och vad
den är värd? Styrelsen via ordförande/Johan ber meddela att auktorisationen för tillfället inte är aktiv av flera
anledningar. Hoppas att auktoriserade företag ser det som positivt det dom lärt sig på vägen.
Uppsagda medlemskap
S&T Isoleringstjänst i Flen AB har sagt upp sitt medlemskap inför 2018 med argumentet att man inte ser vad
man får för pengarna.
Stockholms VVS-isolering AB har sagt upp sitt medlemskap på grund av att man har för avsikt att pensionera
sig.
Ansökningar
VVS Isolering i Närke AB har ansökt om medlemskap, styrelsen ställer sig positiva till att bevilja medlemskap
men önskar mer information efter att ha kontaktat referenser. J. Sjölund ges uppdrag att kontakta bolaget för
att räta ut några frågetecken.

Återförsäljardiskussion (13:00 – 13:30)
Bevego representerades av Lars-Åke Kämpe och Ahlsell av Gabriel Olofsson och Jesper Svedberg. Oron över
isoleringsmaterialets flöde i byggprocessen är ett branschproblem kan konstateras då isoleringsentreprenörens kund i vissa fall har för avsikt att handla upp materialet själv. Branschen vill att återförsäljarna
av material har en tydligare staffling mellan yrkesgrupperna, en isolerare ska givetvis ha ett betydligt bättre pris
på materialet än exempelvis rör - och ventilationsentreprenörer. Alla var samstämmiga i frågan. Vem kommer
tillhandahålla material i framtiden? Styrelsens enhälliga åsikt är att det är otänkbart för isolerings-branschen att
bara bli montageföretag.
Nya produkter på den svenska marknaden är bland annat en halogenfri rörskål. På frågan om den var
brandklassad bad återförsäljaren att få återkomma i frågan.
Industrin efterfrågar isocyanat-fria produkter vilket var en nyhet för återförsäljarna.
IF kommer att ställa frågan om isocyanater till producenterna av mineralull inom kort.
En tysk isoleringsproducent har en isocyanat-fri produkt men den lagerförs inte av någon av de stora
återförsäljarna.
Byggbranschen generellt har svårt att lita på ett pris då rabattsatserna har skenat.

§ 7 Ekonomi
Prognos för 2017 pekar på ett resultat för föreningen på +15tkr
Föreningen har beviljats ett SBUF-bidrag om 320tkr.(225tkr utbetalas 2017 och resterande 95tkr 2018)
Budgeten för 2018 godkändes utan anmärkning av styrelsen.

§ 8 IF-skolan
Se § 8 i protokoll för SIS AB

§ 9 Övriga frågor
Ama VVS & Kyl 2019 kommer att börja beredas under 2018, IF har svarat på en första
revideringsomgång den 23/11.

Möten 2018: (F)=Fysiskt (T) =Telefon (ÅM) =Årsmöte
Förslag: 25/1 (F), 14/3 (F), 19/4 alt. 26/4, GBG(ÅM), 14/6 (T), 30/8 (F), 11/10 (T), 29/11 (F)
Styrelsen beslutade att årsmötet kommer att hållas i Göteborg 19 alt. 26 april.
Återkommer inom kort, datum styrs av om bokslutet hinner bli färdigt till 19. J. Sjölund stämmer av med
Yvonne Nibelius.
Nya hemsidan kommer att lanseras under v.2 2018.
Styrelsen uppvaktade ordförande Håkan Eriksson som fyller 50år den 2/12.

§ 10 Mötets avslutande
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