Protokoll nr 4, 2018 Svenska Isolerfirmornas Service AB
30 augusti 2018 kl 10.00 - 15.00

Ringvägen 100, Stockholm
Närvarande:
IF:s styrelse: Håkan Eriksson, Tony Fredriksson, Roland Spångberg, Niklas Lundborg, Fredrik Lantz, Mikael Fingal och Johan Höglund
Johan Sjölund

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat
§ 2 Dagordning godkändes
§ 3 Till justerare utsågs Niklas Lundborg och Fredrik Lantz
§ 4 Föregående protokoll, godkändes utan anmärkning.
§ 5 Medlemsfrågor
• IF-branschstandard
Svensk Byggtjänst, Säker vatten och Installatörsföretagen ställer sig mycket positiva till att IF tar
fram en branschstandard ”Isolering av tekniska installationer”
Ett utkast på innehållsförteckning tillhandahölls under mötet.
Styrelsen utsåg Johan Sjölund till projektledare. Sjölund önskade en mer tekniskt sakkunnig gällande
skapande av standarder. Mikael Fingal föreslog Johan Gustafsson, TyMa Consult. Sjölund ombads
ställa frågan till Gustafsson från styrelsen.
I arbetsgruppen för framtagandet av branschstandarden kommer följande tre från styrelsen att ingå:
Mikael Fingal, Niklas Lundborg och Roland Spångberg.
Finansieringen är första prioriterat i projektet, Johan ser över möjligheten till att ansöka om SBUFbidrag. Finansiering ska täcka konsultkostnader i samband med skapande av standarden.
Uppskattad budget ca: 200tkr.
• Årsmötet 2019
En inbjudan från IN har inkommit gällande gemensamt arrangemang den 17/5 2019.
På grund av att IF kommer att arrangera IF-mässan i samband med eget årsmötet så väljer
styrelsen att tacka nej denna gång.
Mötet kommer att hållas den 26/4 alt. 10/5 (Tillgänglighet på lokaler avgör datum)
Styrelsen enades om att mötet ska hållas i centrala Stockholm
Önskemål från styrelsen är att ha ett liknande upplägg som årets möte.
IF-mässan som ska arrangeras i samband med mötet kommer troligtvis att hålla öppet lunch till
lunch för att det ska ges möjlighet för deltagare att även göra egna kundaktiviteter kring mässan.
SSG är muntligt inbjudna att hålla föredrag samt ställa ut under mässan och tanken är att vi ska ha
fler intressanta föreläsare. Även våra stödmedlemmar ska givetvis ges möjlighet att hålla föredrag.
Kostnad för att även ha en inspirationsföreläsare som avslutning på mötet undersöks.
• Beräkningsprogram
I samarbete med Säker vatten och IN håller ett beräkningsprogram gällande kallvatten (24grader på
8timmar) att verifieras av KTH. Ett seminarium med ovanstående och Boverket kommer att hållas på
KTH den 4 sep. Tanken är att Boverket ska ”godkänna” programmet. Programmet ska finnas
tillgängligt endast för medlemsföretagen på IF´s hemsida. Programmet kommer även att finnas
tillgängligt för SäVa och IN´s medlemmar vi respektives hemsidor.

• IF-kalkylprogram
Medlemsföretagen och styrelsen har samsyn i att föreningen bör ta fram ett kalkylprogram gällande
teknisk isolering. Hantverksdata som tog över och skapande en ny version har tyvärr inte lyckats
med sitt uppdrag. IF´s gamla kalkylprogram anses vara ett riktmärke att gå efter, dock kraftigt
moderniserat. Niklas Lundborg som tidigare hanterat det gamla programmet ombads att börja nysta
i vad han har kvar. J. Sjölund ombads kontakta Marita Björklund och Jan Engström för att höra var
originalet kan finnas. Ett utskick till medlemmarna för att undersöka intresset av ett nytt program ska
göras under hösten.
Ackordsprislistan bör/ska förändras, H. Flemsten, Norisol AB har varit på möte med IN gällande
detta. Kaare Brandt har tidigare varit involverad i detta tillsammans med Håkan Kjellgren, Kaare har
fått frågan om status.
• Asbest – Sanering och bidrag
Ett medlemsföretag önskar att föreningen ska undersöka om möjligheten att utnyttja det nyinstiftade
radonbidraget (20180626) gällande asbestsanering. Styrelsen ansåg att detta inte ska hanteras av
föreningen.

§ 6 Ekonomi
Jan – jul utfall: -303 214
Säsongsbetonad fakturering gällande serviceavgifter och kursavgifter. Förutom den 156tkr i
kursavgifter som fakturerats i augusti tillkommer ca: 600tkr kursavgifter och 600tkr i serviceagifter.

§ 7 IF-skolan
J. Sjölund rapporterade om läget i skolan. 7 veckor är uppbokade under hösten, startade vecka 35.
Kommer att utökas med minst en vecka till i Linköping. Utbildningsledare Jonny Jonsson valde att
byta arbetsgivare under våren vilket gjort honom något mindre flexibel. Vi måste säkerställa
kvalitetskontrollen om inte Jonny har möjlighet. Robert Ömans son Matthias Öman kan eventuellt
vara tillgänglig som resurs till skolan i framtiden.
Administrationen med kallelser uppföljning av utbildningsplan etc. bör hanteras av de lokala
kursledarna.
Ett förslag uppkom på mötet om att eventuellt kunna ha en administratör som hanterar ekonomi och
skola, styrelsen funderar på detta.
Viktigt att få skolan att fungera som det är tänkt innan vi börjar förädla den.
IN´s satsning på en större utbildningsenhet kan vara av intresse i framtiden.

§ 8 Övriga frågor
Roland Spångberg informerade kortfattat om ägarbytet i NS Norisol AB.
Ordförande Håkan Eriksson tog upp lönerevisionen gällande J. Sjölund.
Mötet den 29/11 kommer att bli ett lunch-lunch möte för att ge utrymme för bredare och längre
diskussioner.
J. Sjölund informerade kortfattat om övrig aktivitet från kansliet, remiss AMA VVS & Kyla 19,
hemsida, Linkedin etc.
Kommande möten 2018: (F)=Fysiskt (T) =Telefon (ÅM) =Årsmöte
11/10 (T), 29/11 (F)
Nästa möte är ett telefonmöte

§ 10 Mötets avslutande
JS-2018-08-31
Justerare

Justerare
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Niklas Lundborg

Fredrik Lantz

