
                                                                                                          
 
 
Protokoll nr 2, 2020 Svenska Isolerfirmornas Service AB 
12 mars 2020 kl.10.00 – 15.00 
Sveriges VVS-museum 
Archimedesvägen 1, Bromma 

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

§ 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 
 
                  Begäran om utträde 
 
   SÅROB, Plåt & Isolering AB 
   Anledning: Åldersskäl samt planer på att avveckla företaget inom en snar framtid. 

 
Kaimann (Stödmedlem) 
Anledning: Uppköpta av Saint-Gobain koncernen. 

 
 Medlemsnytta 
 

 Branschsstandard Teknisk Isolering 
 Remissvar som inkommit var på det stora hela mycket positiva till standarden. 

Inkomna synpunkter beaktas och justeringar kommer att genomföras.  
Styrelsen ger arbetsgruppen mandat att efter justeringar fastställa 
branschstandard teknisk isolering. 
 
 
 
 



    
   IF-kalkylprogram 

Ett nödvändigt certifikat för programvaran har försenat projektet med ytterligare 
cirka två månader, men nu är programmet på det stora hela klart, en ny parallell-
räkningsrunda påbörjas på måndag 16 mars. Niklas skickar ut ny länk.  
En justering av framtaget konsultavtal (BDO) genomförs. 
 
Årsmöte 
Programmet för årsmötet godkändes efter små tidsjusteringar. 
Valberedningens förslag presenterades, styrelsen önskar att valberedningens jobb 
betonas särskilt under årsmötet. 
Under mötet kommer publikum involveras i mötet med hjälp av ett interaktivt 
verktyg. Frågeställningarna skall vara öppna och hjälpa styrelsen att prioritera de 
viktigaste branschfrågorna -Vision 2025. 

 
§ 6 Ekonomi  

 Jan - feb 
 Utfall: 506tkr 
   

§ 7 IF-skolan  
Kursvecka 12 i Stockholm ställdes in på grund av får få elever. 
Portalen röner fortsatt stort intresse bland gymnasieskolor och andra 
utbildningsanordnare.  
Lars-Göran Carlson rapporterade innan mötet att han har engagerat lokalt i Växjö 
med gymnasieskolan Teknikum. ”Kunskapsnavet” i Kalmar kommun startar en 
lärlingsutbildning som ger rätt till fullt CSN-stöd i september. 

   
§ 8 Övriga frågor 
 

Under övriga frågor diskuterades eventuella frågeställningar till årsmötet -Vision 
2025. 
 
 

 
•    2020, möten (F)=Fysiskt (T) =Telefon (ÅM) =Årsmöte 

▪ 7/5 (ÅM), 11/6 (T), 27/8 (F), 8/10 (T), 26/11 (F) 
 
§ 9 Mötets avslutande 
 
 
 
JS-2020-03-14 
 
Justerare    Justerare  

 

   

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

Niklas Lundborg   Fredrik Lantz 


