
 
 

 

Protokoll nr 4, 2019 Isoleringsfirmornas Förening 
29 augusti 2019 kl.10.00 - 15.00 

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

 
 
 
 

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat 
 
 

§ 2 Dagordning godkändes 
 
 

§ 3 Till justerare utsågs Fredrik Lantz och Niklas Lundborg 
 

 

§ 4 Föregående protokoll, godkändes utan anmärkning. 
 
 

§ 5 Medlemsfrågor 

 

                  Tidlista isolering 
• Håkan Eriksson informerade om status, inkommen från Kent Sjödin, IN. Det tilltänkta 

arbetsgruppsmötet den 30/8 ajournerades till den 24/10.  
En önskan från styrelsen till IN är att delges information i ärendet mer löpande. 
 

  Medlemsnytta 

  
 • IF-branschstandard 

Ett utkast presenterades för styrelsen, inkomna frågeställningar och synpunkter kommer att 
behandlas på arbetsgruppsmötet den 18/9. Nästa referensgruppsmöte kommer att hållas den 10/10. 
 
 
 
 
 



   • IF-kalkylprogram 
Niklas Lundborg förevisade det nya programmet och tog tacksamt emot synpunkter och åsikter. Det 
beslutades att styrelsen skall få tillgång till en Beta-version av programmet senast den 13/9 för 
testkörning under en månad. Under testperioden åtar sig styrelseledamöterna eller av dom själva 
utsedda testpiloterna att ge snabb och konstruktiv återkoppling till Niklas. Lansering sker någon gång 
under oktober-november.  

 
 

 • Tisdagsfrukost 
Under hösten kommer det att hållas informationsmöten i samband med att IF-skolan har 
kurstillfällen. 
Informationen hålls i all enkelhet i frukostmatsalen på utvalt hotell. Orter: Göteborg, Malmö, 
Linköping, Stockholm och Örnsköldsvik. Önskan om att styrelseledamöter deltar i samband med 
detta. 
 

 

• Uppförandekod 
Ett utkast på en uppförandekod gällande SIS AB presenterades och skall av styrelsen granskas till 
nästa möte.  

 
 

§ 6 Ekonomi  
 Period jan – jul, utfall: 200tkr 
  

   

§ 7 IF-skolan  
Fortsatt positiv utveckling gällande digitaliseringen av skolan, M. Öman har bidragit mycket med sin 
IT-kunskap. Nu är ifskolan.se den portal där hela skolan administreras. Fortsatt bra beläggning i 
skolan med Stockholm som undantag, förtillfället finns bara fyra aktiva lärlingar i huvudstaden.  
Pilotprojektet ”Teknikum” startar upp under oktober månad.  

   

§ 8 Övriga frågor 

 
  Kommande möten 2019: (F)=Fysiskt (T) =Telefon (ÅM) =Årsmöte 

  10/10 (T), 28/11 (F) 
  Mötet den 28/11 beslutades att hållas i Stockholm. 
   
  

§ 9 Mötets avslutande 
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Justerare    Justerare  

 

   

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

Niklas Lundborg   Fredrik Lantz 

 


