
 
 

Protokoll nr 2, 2018 Isoleringsfirmornas Förening 
14 mars 2018 kl 10.00 - 15.00 

Ringvägen 100, Stockholm 
Närvarande:  
IF:s styrelse: Håkan Eriksson, Tony Fredriksson, Niklas Lundborg, Fredrik Lantz, Mikael Fingal och Johan Höglund  
 
Johan Sjölund 
Adjungerande till mötet Roland Spångberg hela mötet och Joachim Karling, valberedningen 13:00 -14:00 
 
  

 

§ 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 
Roland Spångberg, NS Norisol AB är adjungerande till och med årsmötet. Presentationsrunda av styrelsen. 
 
Joachim Karling, sammankallande i valberedning deltog under punkten och redogjorde för valberedningens 
diskussioner gällande styrelse. Två ur styrelsen vars mandatperiod löper ut i samband med årsmötet har 
meddelat att det ställer upp för omval. Enligt § 7. Styrelse, i stadgarna ska styrelsen bestå av 6-8 ledamöter 
inklusive ordförande. Vi har i dagsläget 6st ledamöter i styrelsen. Det saknas en representant från NS Norisol 
AB, Roland Spångberg tar med sig frågan internt. Styrelsen beslutade att i samband med distribution av 
dagordning och program till årsmötet informera om möjligheter till styrelsearbete. 

 
 

§ 6 Medlemsfrågor  
Medlemsansökningar har inkommit från – Isolering i Ljungskile AB samt Stockholm Energi-isolering AB. 
Styrelsen tog ett enhälligt beslut att bevilja deras inträdesansökningar. 
 
Medlemsnytta 
IF-tidningen som tas fram och publiceras i samband med årsmötet 26/4 blir en tolvsidig publikation som 
finansieras av annonsintäkter. Innehåll och fokus beslutas av Johan Sjölund i samråd med nedanstående. 
Styrelsen beslutade att tre ledamöter korrekturläser, Mikael Fingal, Roland Spångberg och Håkan Eriksson 
Fråga ställs till Ylva Glissman om medverkande i tidningen med annons gällande ICPL och deltagande på 
årsmöte. 
 
IF-AL (85) 18 Allmänna bestämmelser gällande isolerentreprenader. 
Efter diskussioner i styrelsen beslutades enhälligt att föreningen inte ska gå vidare med framtagandet av en 
IF-AL 18. 
 
IF-Branschstandard, önskemål har inkommit från Svensk Byggtjänst gällande att branschorganisationen IF 
skulle ta fram en branschstandard Teknisk Isolering att kunna hänvisa till i AMA bland annat. Styrelsen 
beslutade enhälligt att vi ska undersöka möjligheter, kostnader och finansiering av en Branschstandard 
Teknisk Isolering. 
 
Nya hemsidan tekniskisolering.se förhandsvisades, lansering kommer att ske under årsmötet. 



På nya hemsidan kommer medlemsföretagen ha egen sida som kräver inloggning. EKOT, 
styrelsemötesprotokoll, remissvar med mera kommer bara att finnas tillgängligt för medlemmar. 
 
Utbildningsportalen är ett SBUF-projekt där föreningen ska inkomma med en delrapport av utvecklingen av 
projektet, Johan Sjölund och Håkan Eriksson tar sig an detta.  
 
   

§ 7 Ekonomi  
  Jan-feb utfall: 239 524 
  Inga kommentarer från styrelsen. 
   
   

§ 8 IF-skolan  
J. Sjölund rapporterade från uppstarterna som gjorts i Sundsvall, Linköping, Stenungsund och Malmö. 
(Stockholm startar v.12) Upplägget med fem fasta platser och fem kursledare verkar falla mycket väl ut. Vi 
kommer aldrig mer hamna i situationen vi gjorde hösten 2016 där vi hade en långtidssjukskriven kursledare 
där lösningen med diverse externa resurser tillämpades, blev en avsaknad av kontinuitet. Lärlingarna har varit 
mycket positiva till det nya upplägget på skolan och den nya utbildningsportalen där web-utbildningarna för 
teoriutbildningar samt hantering av kallelser.  
   

§ 9 Övriga frågor  
Årsmötet i Göteborg den 26/4 har för närvarande 43 personer anmälda till mötet och 57 personer anmälda till 
middagsaktiviteten där möjlighet att ta med sin respektive fallit väl ut. Programmet och dagordningen som 
föreslagits kommer efter mindre justeringar att distribueras i god tid innan mötet. Ylwa Glismann kommer att 
tillfrågas om möjlighet att informera om Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) som är nytt 
initiativ från Installatörsföretagen. Styrelsen ska under lunch och middagsaktiviteten sprida ut sig bland borden 
för att få input från medlemsföretagen. 
 
Förfrågan som inkommit till föreningen från Billerud Korsnäs, Skärblacka angående tillhandahållandet av 
besiktningsman. Det beslutades enhälligt av styrelsen att inte erbjuda någon IF-besiktningsman. Motivering -Vi 
ska inte bli ett kontrollorgan. 
 
I samband med NordBygg kommer IF finnas representerad i Säker Vattens monter. Vi har även ombetts att 
hålla föredrag gällande teknisk isolering. 
 
Boverket kommer i samband med nästa BBR betona vikten av utrymme för isolering av installationer, detta är 
frukten av uppvaktandet från föreningen sida under ett års tid. 

  
 Kommande möten 2018: (F)=Fysiskt (T) =Telefon (ÅM) =Årsmöte 

 26/4, GBG (ÅM), 14/6 (T), 30/8 (F), 11/10 (T) flyttas ev., 29/11 (F) 
  
 

§ 10 Mötets avslutande 
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Justerare    Justerare  

 

   

----------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

Niklas Lundborg   Fredrik Lantz 


