
 
 

 

Protokoll nr 3, 2019 Isoleringsfirmornas Förening 
13 juni 2019 kl.10.00 - 11.00 

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

 
 
 
 

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat 
 
 

§ 2 Dagordning godkändes 
 
 

§ 3 Till justerare, Niklas Lundborg och Lars-Göran Carlson 
 

 

§ 4 Föregående protokoll, godkändes utan anmärkning. 
 
 

§ 5 Medlemsfrågor 

 
   • Johanssons VVS-isolering AB har begärt utträde ur föreningen på grund av olika anledningar. 

 

• All In Technical Insulation Jönköping AB har ansökt om medlemskap i föreningen. En enig 
styrelse godkände ansökan och hälsar bolaget välkommen till föreningen. 

 
 

  Medlemsnytta 

  
 • IF-branschstandard 

Projektet fortlöper enligt tidplan. J. Sjölund och J. Gustafsson hade möte med representanter för 
Danske Standard för diskussion om samarbete gällande samsyn på funktionsstandarder teknisk 
isolering, beräkningsmetoder gällande isolertjocklekar etc. Beslut fattades om ett framtida samarbete 
över gränserna. 
Beräkningsmetoder för isolertjocklekar kommer att baseras på redan existerande isoleringsklasser i 
EN 12828. 
I appendix till branschstandard teknisk isolering kommer en form av rekomendationstabell för både 
rör och ventilationsisolering presenteras. 
Standarden kommer att lanseras under 2020. 
 



   • IF-kalkylprogram 
N. Lundborg redogjorde för utvecklingen av programvaran och testproblem som uppstått under 
provinstallationer. Val av installationsmodell beslutas i närtid, programmet kommer att levereras med 
en manual för snabbinstallation.  
Det utkast på köpeavtal som presenterats kommer att omformuleras gällande bland annat punkten 
för serverhosting som bör ligga på IF (SIS AB). 
En ny testperiod kommer att påbörjas inom kort. 
Release av programmet kommer att ske enligt tidplan. 

 

 • IF-rabatt 
Websidan lanserades i samband med årsmötet har bemötts med idel positiva kommentarer från 
både medlemsföretag och icke medlemsföretag. 
 

 • IF ambassadörer 
Ledamöterna i styrelsen är tillika ambassadörer för föreningen och kommer att delta i samband med 
höstens lokala informationsmöten. 
 

• IF tidning 2020 
Styrelsen beslutade att J. Sjölund har mandat att ta fram en tidning till nästa årsmöte 2020. 
Tidningen är kostnadsneutral, finansieras av annonsering. 
 

 

§ 6 Ekonomi  
 Period jan-maj, utfall: 199tkr 

Enda posten som stack ut en aning var kostnad för årsmöte som förklaras med att vi fick betydligt 
fler besökare till mötet än budgeterat. Sågs som positivt av styrelsen. 

   
   

§ 7 IF-skolan  
Skolan har löpt på helt enligt plan under våren. Skolledarmöte sker 14/6 med samtliga lärare för 
utvärdering av vårterminen.  
Tillströmningen av elever har avstannat generellt, men främst i Stockholm. Under sommar och höst 
kommer M. Öman och J. Sjölund i samband med lokalmöten etc. att fokusera på att uppmana 
företag att investera i sin personal, med andra ord utbilda. 
  

§ 8 Övriga frågor  
   Tidslista isolering. 
   Det beslutades att ta upp frågan som en punkt på nästkommande möte 29/8. 
   Installatörsföretagen har initierat en uppstart av projektet. 
    

. 

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

  29/8 (F), 10/10 (T), 28/11 (F) 
 
   
  

§ 10 Mötets avslutande 

 
JS-2019-06-13 

 
Justerare    Justerare  

 

   

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

Niklas Lundborg   Lars-Göran Carlson 


