Protokoll nr 6, 2018 Svenska Isolerfirmornas Service AB
29 - 30 november 2018 (29:e 12.00 - 17.00, 30:e 08.00-12.00)

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

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat
§ 2 Dagordning godkändes med två tillägg.
Till punkten övrigt tillkom ansökan om medlemskap från S.V Isolering & Riv AB samt omvärldsbevakning.

§ 3 Till justerare utsågs Niklas Lundborg och Fredrik Lantz
§ 4 Föregående protokoll, godkändes utan anmärkning.
§ 5 Medlemsfrågor
Medlemsnytta
• Kompetensförsörjning
Medlemsföretagens enskilt största oro är bristen på kompetent personal. Föreningen ska verka
för att upplysa om yrket isoleringsmontör, tyvärr är det alldeles för få som ens vet att yrket finns.
Uppskattat antal montörer i Sverige är cirka 2000st varav ungefär hälften är UE.
Genom ett fördjupat samarbete med VVS-Branschens Yrkesnämnd ska vi informera omvärlden
om yrket och belysa dom positiva sidorna av yrket. IN och VVS-YN ska ta fram en
informationsfilm om yrket enligt rykten.
Många som börjar i branschen blir kvar. Det finns en stor grupp individer som går ut VFprogrammet på gymnasiet som inte får praktikplats, dessa bör vi försöka fånga upp och erbjuda
praktikplats. Men även i ett tidigare stadie under skolgång bör vi genom medlemsföretagen
erbjuda praktikplatser. Håkan och Johan åtar sig att kontakta VVS-YN om hur vi kan
kommunicera detta på bästa sätt. Vi bör även diskutera möjligheten att erbjuda en utbildning till
förstklassiga skolors lärare, målet är att alla som går VF-programmet ska diplomerats
motsvarande GTI-utbildningen som finns i IF-skolan. En diskussion om praktikplatser etc. bör
även tas med Plåt & Vent Företagen.

• IF-branschstandard
SBUF-ansökan behandlas den 29/11 av installationsutskottet, besked från styrelsen i SBUF väntas
innan årets slut.

Genomförande
Projektet innehåller följande delar:
Erfarenheter samlas in via workshops tillsammans med branschföreträdare från alla delar i
byggprocessen för att identifiera problemställningar och önskemål för att säkerställa att
projektering och byggande enligt ”branschstandarden” blir möjlig.
Steg 1 Uppstartsmöte: Förberedelse workshop, projektgruppen.
Workshop och seminarium med referensgruppen: Behov, idéer och lösningar. Dansk Standard.
Uppföljningsmöte: Projektgruppen följer upp resultatet och sammanställer resultatet.
Steg 2 Avstämning med intressenter och referensgruppen: Hur ska branschstandarden
användas i praktiken? Interjuver med byggare, VVS-konsulter, VVS-företag och
isoleringsentreprenörer.
Steg 3 Branschstandard, projektgruppen: Arbetet med framtagandet av branschstandard.
Steg 4 Slutseminarium: Utarbetat förslag på branschstandarden presenteras.
Steg 5 Information: Utföra en informationssatsning för byggare och VVS-konsulter i
facktidskrifter, AMA-nytt samt informationsträffar på flera platser i Sverige, EMTF tekniklunch.
Projektet kommer att löpa under hela 2019, standarden kommer att lanseras under 2020, förutsatt
att ”vår” ansökan om bidrag godkänns.
• IF-kalkylprogram
Niklas Lundborg som fått uppdraget att sondera möjligheterna till att ta fram ett nytt verktyg likt
gamla IF-kalkyl ställde frågan om vad styrelse tror att medlemsföretagen egentligen vill ha? Enhälliga
svaret blev i princip att man tror att medlemmarna önskar ett liknande verktyg som det gamla men i
ny tappning, modernare och intuitivare. Försöka förenkla så mycket det går.
Föreslagen justering, man ska välja tjocklek istället för serie gällande rörskål.
Niklas kunde tyvärr inte presentera någon budget för projektet, helt avgörande för fortskridandet av
projektet är intressenivån hos medlemsföretagen. Till telefonmötet den 24/1 fick Niklas uppdraget att
presentera budget och Johan undersöka intresset bland medlemmarna mer skarpt.
• IF-mässan
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. Monterkostnad är J. Sjölund bemyndigad att sätta baserat på lokalkostnad, bör
bli kostnadsneutralt. Marknadsföring av mässan hos våra stödmedlemmar återförsäljarna genom
affischer föreslogs. I mån av plats kan vi erbjuda icke stödmedlemmar monterplats.
• Årsmöte 2019
Start med lunch 12:00, 13:00 – 16:30 Årsmöte
Förslag på agenda för utöver ordinarie dagordning. Kompetensförsörjning – VVS-YN, AF,
Branschstandard teknisk isolering (förhands information), IF-Kalkyl, ?Uppförandekod?
• Uppförandekod (Code of conduct)
J. Sjölund ombads kontakta Samhällsbyggnad sektorns etiska råd gällande ett eventuellt
medlemskap och refererande till dess uppförandekod.

§ 6 Ekonomi
jan – okt utfall: 476 466, något över budget
Saknas några leverantörsfakturor härrörande IF-skolan, påminnelse har skickats till berörda.
Överensstämmer med RR och BR men något fel i utfallskalkylen, J. Sjölund och H. Eriksson tar med
frågan till mötet med ekonomi den 6/12.

§ 7 IF-skolan
J. Sjölund rapporterade om läget i skolan. Inför 2019 kommer vi byta utbildningsplats från Sundsvall
till *Örnsköldsvik, detta på grund av medlemsföretagens önskan.
Matthias Öman kommer att få erbjudande om rollen som skolledare under 2019. En uppskattning av
”tjänsten” är en cirka 50% tjänst
Den tidigare utlovade instruktionsfilmen från Matthias har tyvärr försenats på grund av hans
arbetsbelastning på hans nuvarande jobb, utlovad inom 14 dagar.
Organisation 2019
Skolledare
Matthias Öman
Lokala kursledare
*Örnsköldsvik – K-G Ehn
Linköping – Peter Nilsson
Malmö – Jesper Mattsson
Stenungsund – Daniel Hermansson
Stockholm – Roberto Agnoletto

– Lokal: Bilfinger
– Lokal: Norisol
– Lokal: LGC Isol
– Lokal: Norisol
– Lokal: Futura Plåt

Föranmälan till 2019 års kurser har genererat 100 veckor fördelat på 53 lärlingar. (2018 års
utfall, 96 veckor på 70 lärlingar) En bättre återkoppling till företagen gällande elevens utveckling
är prioriterat under 2019.
De lokala kursledarna är villiga att ställa upp på att utbilda även gymnasielärare i VFprogrammet på gymnasiet förutsatt god framförhållning och godkännande från respektive
arbetsgivare.
En utbetalning av FORA-medel aviserades företagen den 27.e november.

§ 8 Övriga frågor
• Ansökan om medlemskap, S.V Isolering & Riv AB
Ansökan beviljades av en enig styrelse
•
Omvärldsbevakning, J. Sjölund informerade om produkter det pratas om i huset som berör vår
bransch. Flexoduct, färdigisolerade flexibla ventilationsrör EI15 och isolerstrumpa dito. GF Cool-fit
2.0, färdigisolerade rör för komfortkyla-installationer. Kooltherm FM en pir/pur produkt med bättre
isoleringsvärde än mineralull och cellgummi.
• 2019, möten (F)=Fysiskt (T) =Telefon (ÅM) =Årsmöte
▪ 24/1 (T), 14/3 (F), 26/4 (ÅM), 13/6 (T), 29/8 (F), 10/10 (T), 28/11 (F)

§ 9 Mötets avslutande
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Niklas Lundborg

Fredrik Lantz

