Protokoll nr 1, 2020 Svenska Isolerfirmornas Service AB
23 januari 2020 kl.10.00 – 15.00

Ringvägen 100, Stockholm

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

§ 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
Kent Sjödin och Niklas Beskow, båda på IN redogjorde för status på arbetet.
I avtal 2017 - 2020 skulle en översyn av ”Tidlista Isolering utgåva 2 feb 2001”
genomföras. Endast redaktionell översyn av ackordbestämmelser.
Uppdraget gavs till ackordskommittén för VVS branschen. Ingen förändring
genomförd. En förenklad räknesnurra som är tänkt som ett enkelt hjälpmedel i
vardagen håller på att tas fram. Slutdatum prel. under 2020.
Arbetsgruppen består av: Kent Sjödin (IN), Hans Flemsten (NS Norisol), Per-Åke
Larsson (Eskilstuna Isolering), Niklas Beskow (IN), Anders Larsson (Byggnads),
Felix Gravel (Bilfinger), Dennis Rydberg (Byggnads)

Medlemsnytta
IF-branschstandard
En genomgång med styrelsen med vissa justeringar genomfördes. Standarden
går ut på remiss under vecka 5 till medlemsföretag och referensgrupp. Svar på
remissen ska vara inkomna senast 14/2. Översyn av jurist sker under vecka 8
– 9. Fastställande och publicering sker i mars. Redovisning av projektet till
SBUF senast 31/3. Lansering sker bland annat på NordBygg på flera scener.
IF-kalkylprogram
Niklas Lundborg förevisade programmet som i det stora hela är klart. Styrelsen
eller av dom själva utsedda representanter skall provköra programmet närmsta två
veckorna. Lansering av programmet sker i god tid innan årsmötet.
Bildekal
Efterfrågan från medlemsföretagen på dekal att kunna sätta på sina servicebilar
har kommit med frekventa mellanrum. Styrelsen godkände förevisat förslag.
Medlemsföretagen skall kunna rekvirera dekalerna kostnadsfritt från hemsidan.
SIS TK189
Styrelsen anser i dagsläget att vi inte skall engagera oss och delta i den tekniska
kommittén för innemiljö och energianvändning i byggnader.
Vision 2025
På grund av tidsbrist ajournerades frågan.

§ 6 Ekonomi
2019 - preliminärt utfall: 298tkr

§ 7 IF-skolan
Bra beläggning på alla kursorter förutom Stockholm.
Portalen röner stort intresse bland gymnasieskolor och andra utbildningsanordnare.
Kalmar kommun har för avsikt att använda IF-skolan inom yrkesvux-utbildning

§ 8 Övriga frågor
Roland Spångberg informerade om organisationsförändringar inom NS Norisol.

•

2020, möten (F)=Fysiskt (T) =Telefon (ÅM) =Årsmöte
▪ 12/3 (F), 7/5 (ÅM), 11/6 (T), 27/8 (F), 8/10 (T), 26/11 (F)

§ 9 Mötets avslutande
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