Protokoll nr 5, 2018 Svenska Isolerfirmornas Service AB
11 oktober 2018 kl 10.00 - 11.00

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

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat
§ 2 Dagordning godkändes
§ 3 Till justerare utsågs Niklas Lundborg och Mikael Fingal
§ 4 Föregående protokoll, godkändes utan anmärkning.

§ 5 Medlemsfrågor
• Ansökan
Kaefers ansökan beviljades och företaget välkomnades av en enig styrelse.

Medlemsnytta
• IF-branschstandard
Johan Gustafsson, TyMa Consult AB har tillfrågats och tackat ja till uppdraget att driva projektet.
SBUF-bidrag, finansiering ska täcka konsultkostnader i samband med skapande av standarden.
Reviderad uppskattat behov av bidrag ca: 300tkr.
Ansökan om bidrag kommer att skickas in under närmsta veckan, SBUF´s installationsutskott har
möte den 10 november.
Projektet kommer att löpa under hela 2019, standarden kommer att lanseras under 2020.
• IF-kalkylprogram
Medlemsföretagen som varit i kontakt med styrelsen har i de flesta fall uttryckt en mycket positiv
inställning till att föreningen ska ta fram ett nytt kalkylprogram. Undantaget är de stora företagen som
har egna program. Många uttrycker behovet som akut. Niklas Lundborg som har originalet med
källkoder etc. fick uppdraget att undersöka möjligheter och kostnader för att uppdatera befintligt
program till ett nytt och modernt, Niklas presenterar resultat/utvärdering vid nästa möte den 29/11.
Diskussion om vilken typ av programlösning diskuteras vidare 29/11 (molnbaserad eller nedladdad)
I anslutning till arbetet med kalkylprogrammet kom tidslistan på tal, Hans Flemsten, NS Norisol har
varit på två möten med parterna IN och Byggnads och påbörjat en diskussion. Avsikten med nya
tidslistan är att förenkla systemet likt VVS. H. Eriksson tar kontakt med ackordskommittén för att få
en bild av tidshorisont för den nya listan.

• Årsmötet 2019 // IF-mässan
Årsmötet kommer att hållas den 26/4 i Stockholm, lokal: Glashuset, Pop-House på Djurgården. I
samband med årsmötet kommer IF-mässan att arrangeras, tilltänkta utställare och föredragshållare
fick ett mejl med förhandsinformation gällande datum och ort den 28 september. Mässan kommer
att ha öppet eftermiddag torsdag 25/4 och förmiddag 26/4, i anslutning till mässan kommer ett
seminarium att hållas. Inbjudna föredragshållare: SSG, Säker Vatten, Svensk Byggtjänst (AMA19)
och EEF.

§ 6 Ekonomi
jan – sep utfall: 606 170, följer budget
Inga kommentarer från styrelsen.

§ 7 IF-skolan
J. Sjölund rapporterade om läget i skolan. Jonny Jonsson har meddelat att han inte har möjlighet att
resa på samma sätt under 2019, vilket innebär att vi måste hitta en annan lösning eller person för
kvalitetskontrollen av skolan. H. Eriksson och J. Sjölund har haft ett möte med Matthias Öman som
eventuellt skulle kunna fungera i den rollen. Matthias är Robert Ömans son, han har gått i pappas
skola men sadlat om till dataingenjör. Jobbar idag som UX-designer (UX = User eXperience) på ett
It-bolag i Piteå. Styrelsen beslutade att Matthias ska få ett uppdrag att framställa en utbildningsfilm
eller liknande till den 29/11 som ett test.
.

§ 8 Övriga frågor
• Möte 29/11 (lunch till lunch)
Punkter på agendan: IF-skolan, kalkylprogram, branschstandard, medlemsrekrytering och tid
för brainstorming.
• VVS-forum
Styrelsen var enig i att vi fortsättningsvis ska ha två sidor i tidningen, en av sidorna kan var fast
med medlemsregistret.
• 2019, möten
▪ Förslag 24/1 (F), 14/3 (T), 26/4 (ÅM), 13/6 (T), 29/8 (F), 10/10 (T), 28/11 (F)
▪ Styrelsen ombads att se över datumen till nästa möte.
.
Kommande möten 2018: (F)=Fysiskt (T) =Telefon (ÅM) =Årsmöte
29/11 (F)

§ 10 Mötets avslutande
JS-2018-10-11
Justerare

Justerare

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

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

Niklas Lundborg

Mikael Fingal

