Protokoll nr 5, 2019 Svenska Isolerfirmornas Service AB
10 oktober, 2019 kl.10.00 - 11.00

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

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2 Dagordning godkändes

§ 3 Till justerare, Niklas Lundborg och Fredrik Lantz
§ 4 Föregående protokoll, godkändes utan anmärkning.

§ 5 Medlemsfrågor
Medlemsnytta
• IF-kalkylprogram
N. Lundborg redogjorde för utvecklingen av programvaran och testproblem som uppstått under
provinstallationer. Länkar för inloggning är skickade till personer i testgruppen. Personer ur
testgruppen har åtagit sig att parallell köra programmet med kalkylprogram som används idag.
Uppföljning veckovis gällande fortsatt förbättring av programvaran.
• IF-branschstandard
Framtagandet av standarden fortlöper enligt tidplan, referensgruppsmöte 10/10. Intresset för
standarden i berörda led uppfattas som stort.

§ 6 Ekonomi
Period jan - sep, utfall: 383tkr

§ 7 IF-skolan
Skolan har löpt enligt plan hitintills under hösten. Skolledarmöte sker 5/11 för utvärdering av
höstterminen. Peter Nilsson, NS Norisol AB Linköping har avsagt sig rollen som lokalskolledare inför
2020. Under skolledarmötet kommer beslut om eventuell ersättare till Peter behandlas alternativt
tillfällig nedläggning av Linköping. Eleverna som tillhört Linköping erbjuds plats i Stockholm.
En uppsägning av vårt abonnemang hos Learnifier (LMS) har beslutats i samråd med skolledare M.
Öman. Anledningen är att vår egen portal ifskolan.se kan ersätta denna.

§ 8 Uppförandekod (Code of conduct)
Styrelsen har erhållit ett förslag och önskar bordlägga frågan till nästa möte 28/11.
Styrelsen bistår med förslag och idéer på eventuella ändringar

§ 9 Övriga frågor
•

Nästa möte 28/11 13:00 – 17:00 (Ringvägen 100, Stockholm)
o Notera tiden
Förslag på mötesdatum 2020

•

2020, möten (F)=Fysiskt (T) =Telefon (ÅM) =Årsmöte
▪ 23/1 (T), 12/3 (F), 7/5 (ÅM), 11/6 (T), 27/8 (F), 8/10 (T), 26/11 (F)
▪ Årsmötet 2020 skall hållas i Göteborg alternativt Stockholm, beslut fattas 28/11
.

§ 10 Mötets avslutande

JS-2019-10-11

Justerare

Justerare

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

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

Niklas Lundborg

Fredrik Lantz

