
 
 

Protokoll nr 1 2018 Svenska Isolerfirmornas Service AB 
25 januari 2018 kl 10.00 - 15.00 

Ringvägen 100, Stockholm 
Närvarande:  
IF:s styrelse: Håkan Eriksson, Tony Fredriksson, Niklas Lundborg, Fredrik Lantz, Mikael Fingal 
(frånvarande: Johan Höglund och Roland Spångberg, förhinder) 
 
Johan Sjölund 
 
Adjungerande till mötet (14:00 – 14:30): Lotta Bångens, EEF 
  

 

§ 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 som inbjudits som adjungerande till mötet fick tyvärr förhinder. 
Inför årsstämman informerar J. Sjölund valberedningen om läget i styrelsen, vilka som ska kontaktas mm. 

 
 

§ 6 Medlemsfrågor  
Vid senaste styrelsemötet beslutades om att försöka få till en större skrivelse i VVS-forum fortast möjligt i 
anslutning till ”Örebro skandalen”. Senaste numret av tidningen nr 1 2018 innehöll 16 sidor om teknisk 
isolering. – Jakten på den försvunna isoleringen mm. Mycket positiva reaktioner från branschen.  
Som uppföljning till detta ska förening skapa ett upprop.-Vakna! Ifrågasätt lägsta anbudet, du och 
fastighetsägaren får vad Ni betalar för. 
 
Det har inkommit information om att No Problems Scaffolding AB startat upp ett franchisingupplägg inom 
teknisk isolering, styrelsen uttrycker en viss oro för detta nya koncept. 
 

  Uppsagda medlemskap 
Vidab har begärt utträde ur föreningen på grund av diverse orsaker specificerat i det mejl som inkommit till 
kansliet. Styrelsen ställer sig frågande till argumenten som framlagts, det bröderna nämner är precis det 
föreningen jobbar för och emot. Styrelsen ser att det är av yttersta vikt att vända den vikande trenden gällande 
antalet medlemmar i förening. Vi måste än mer tydliggöra vad föreningen gör. Medlemsnytta är ledordet. 
 
IF-AL (85) 18 Allmänna bestämmelser gällande isolerentreprenader. 
Förslag om att göra en ny och mer kortfattad version av en ovanstående bads styrelsen fundera på till nästa 
möte, vad ska en IF-AL innehålla? J. Sjölund tar in ett pris/offert från IN för eventuell framställan. 
 
Nya hemsidan tekniskisolering.se förhandsvisades, lansering kommer att ske under våren. 
På nya hemsidan kommer medlemsföretagen ha egen sida som kräver inloggning. EKOT, 
styrelsemötesprotokoll med mera kommer bara att finnas tillgängligt för medlemmar. 

Utbildningsportalen kommer att ligga under fliken IF-skolan. Mer info under § 8. 
 



Uppföljning av statistik som vi fått från återförsäljarna gällande fördelning procentuellt mellan 
rörskålstjocklekar bekräftar tyvärr det styrelsen befarat, 20 och 30mm tjocklek står för 26 %! Dominerande 
tjocklekar är dock 40mm, 43 % och 60mm, 23 %. 
Slutsats, styrelsen beslutade att J. Sjölund kontaktar Swedisol angående vikten av att få till en märkning på 
rörskålarna fortast möjligt. Detta underlättar arbetet i alla led, branschen skulle ha stor nytta av detta.I övrigt  
inväntar vi fortfarande svar från Swedisol gällande isocyanater i mineralull. 
   

§ 7 Ekonomi  
  Inga siffror för januari 
  Prognos för 2017 pekar på ett resultat för föreningen på +60tkr 
   

 

§ 8 IF-skolan/Utbildningsportalen  
Skolan har startat upp i sin nya skepnad under vecka fyra i Sundsvall, J. Sjölund var på plats och hade 
genomgång av läroplattformen med eleverna. Spontant mycket positiva reaktioner på moderniseringen som 
skett med e-learning och kortad utbildningsperiod per tillfälle. 
Investeringar till skolan kommer fortlöpande genomföras under första kvartalet, nu i form av riggar, enklare 
handverktyg med mera. 
Norisol i Stenungsund har yrkat på en hyra för lokalen på 10tkr per år inklusive förvaring av utbildningsmaterial 
mellan utbildningstillfällena. Styrelsen beviljade enhälligt detta, beslutet kommer att ligga till grund för 
beräkning/godtagande av hyreskostnader för samtliga kurslokaler. 
En gemensam riskanalys för alla kurslokaler bör tas fram som gör sig gällande för skolverksamheten. 
Förslag på att kontakta återförsäljare av plåt gällande sponsring alternativt kraftigt reducerat pris på plåt som 
drabbats av så kallad ”vitrost” framkom, J. Sjölund undersöker. 
Utbildningsportalen kommer även att användas i utbildningssyfte för våra medlemsföretag. Istället för att viktig 
information som berör vår bransch bara kommer ut som text ges föreningen även möjlighet att skicka ut små 
utbildningar till företagsledare och projektledare i medlemsföretagen. En kunnig bransch ses som seriös. 
Specifika och riktade utbildningar kommer även att erbjudas till besiktningsmän, VVS-konstruktörer, rör och 
ventilationsföretag  

    

§ 9 Övriga frågor  
Lotta Bångens, EEF (Energi Effektiviserings Företagen) presenterade en helt ny auktorisation som skulle 
kunna appliceras på vår bransch. Styrelsen bordlägger frågan och tar upp frågan längre fram under året. 
Årsmötet i Göteborg beslutades att göras öppet även för respektive gällande aktiviteter runt mötet, inget 
deltagande på årsstämman. Önskan om att flytta mötet till fredag 27/4 istället för tidigare beslutat 26/4. J. 
Sjölund ombads att arrangera möte med följande upplägg: lunch-möte-em fika-middag med underhållning. 
Föreningen står för lunch och fika, kvällsaktivitet med underhållning samt eventuell logi bekostas själv av 

deltagarna. 

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

 14/3 (F), 26/4, GBG(ÅM), 14/6 (T), 30/8 (F), 11/10 (T), 29/11 (F) 
  
 

§ 10 Mötets avslutande 
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Justerare    Justerare  

 

   

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

Niklas Lundborg   Fredrik Lantz 


