
 
 

 
 
 
 
Protokoll nr 4, 2020 Svenska Isolerfirmornas Service AB 
 
11 juni 2020 kl.10.00 – 11.00 
Telefonmöte 
 
Närvarande:  
IF:s styrelse: Håkan Eriksson, Niklas Lundborg, Fredrik Lantz, Johan Höglund, Tony Fredriksson,  
Lars-Göran Carlson, Niclas Johansson och Mikael Fingal. 
 
Johan Sjölund 
 
 
§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat 
 
 
§ 2 Dagordning godkändes 
 
 
§ 3 Till justerare utsågs Tony Fredriksson och Niclas Johansson. 
 
§ 4 Föregående protokoll, godkändes utan anmärkning. 
 
§ 5 Medlemsfrågor 
 

Branschstandard Teknisk Isolering, BTI 
Lanseringen av standarden går enligt plan. Den har fått publicitet via 
fackpress, exempelvis VVS-Forum, AMA-Nytt, Hållbart Byggande och 
givetvis i vår egen IF-tidning. Digitala föredrag har hållits för konsulter, 
fastighetsägare etc. via Energi & Miljötekniska Föreningen. Även 
Återförsäljare och materialproducenter har likaledes fått information.  
I IF-skolans regi tas det fram en digital-utbildning gällande BTI som kommer 
att komma medlemsföretagen tillhanda inom kort. 
Glädjande är att den första bygghandlingen där standarden åberopas redan 
utkommit, daterad 28 maj, knappt två månader efter lansering! 
 
IF-kalkyl 
Programmet anses klart för lansering så snart Niklas fått feedback på det 
som åtgärdats efter Matthias Ömans påpekanden. 
 
IF-rabatt 
Portalen kommer inom kort att förnyas, ny modernare layout etc. 
 



 
 

 
 
 

 
IF-möte 
Många medlemsföretag har uttryckt önskan om ett möte för att samla 
branschen och i samband med detta informera om branschstandarden och 
nya IF-kalkyl etc. Eventuellt i Stockholm under hösten. 

 
 
§ 6 Ekonomi 

Jan - Maj   
Utfall: -172tkr 
 

§ 7 IF-skolan 
Under våren har tre utbildningstillfällen ställts in på grund av rådande                      
situation och rekommendation från myndigheter. Den teoretiska utbildningen 
har kunnat fortgå tack vare vår utbildningsportal.  
IF-skolan har skrivit samarbetsavtal med Yrkesakademin i Gävle som nu 
använder portalen i sin dagliga verksamhet. 

 
§ 8 Övriga frågor 

Uppdrag till samtliga i styrelsen att under semesteruppehållet fundera på 
”Vision 2025”, vad vill vi med föreningen och dess arbete framöver?  
Vad är viktiga frågor i framtiden för branschen? 

 
 

•    2020, möten (F)=Fysiskt (T) =Telefon (ÅM) =Årsmöte 
 27/8 (F), 8/10 (T), 26/11 (F) 

 
 
§ 9 Mötets avslutande 
 
 
 
JS-2020-06-12 
 
Justerare    Justerare  

 

   

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

Tony Fredriksson   Niclas Johansson 


