F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖR SVETENSKAP

Hej BIV-medlem
Ytterligare ett år har gått och 2016 är snart till ända. En ny styrelse är vald och SFPE-BIV går in
för ett roligt år 2017. Mycket positivt är att de nya stadgarna röstades igenom på årsmötet och
att strategiarbetet nu är färdigt. Nu kommer vi att arbeta efter den strategiska planen i många
år framöver. Det innebär att vi har många spännande aktiviteter att ta tag i under nästa år
med.
Delaktighet är, som vi har sagt tidigare, ett viktigt grundfundament för oss i styrelsen och
något som vi kommer att fortsätta hålla högt i föreningens arbete framöver. BIVs styrka och
unika roll baseras på vår bredd, vår möjlighet till dialog mellan olika yrkesgrupper i branschen och våra medlemmars olika erfarenheter och kompetenser. Därför glädjer det oss stort
att konstatera att våra medlemmars engagemang har ökat mycket under året och vi har nu
flera grupper och åtaganden som helt hanteras av föreningens medlemmar. Lite klyschigt
kanske det låter när vi fortsätter säga det, men det är faktiskt bara tillsammans som vi kan bli
den riktigt slagkraftiga och tongivande aktören som vi vill bli.
I årets sista nyhetsbrev kan ni läsa om många aktiviteter och nyheter i föreningens verksamhet:
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Årsmötet
BIV-stipendiet
Utvärdering av auktorisering
Forskningsreferensgrupp för höga trähus
Möten i referensgrupper
Lokalgruppsträffar
SFPE-anslutningen
BIV som remissinstans för forskningsansökningar
Remisser i föreningens namn
Ny ordförande för ECCG
Uppstartsmöte för ny styrelse

Årsmötet
Den 5 december genomförde föreningen sitt årliga årsmöte. På årsmötet redovisades förutom
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning även styrelsen förslag på nya stadgar,
vilka röstades igenom av medlemmarna. Valberedningens förslag på ny styrelse antogs
också och den nya styrelsen ser ut enligt följande:
 Ordförande: Emma Nordwall
 Vice Ordförande: Martin Nilsson
 Sekreterare: Lars Strömdahl
 Kassör: Johan Lindbom
 Ledamot: Caroline Cronsioe
 Ledamot: Henrik Rosenqvist
 Ledamot: Håkan Frantzich
 Ledamot: Lisa Björk
 Studerande representanter från LTH (okänd i nuläget) och LTU (Anders Jönsson)
Därmed vill vi passa på att tacka Robert Jönsson och Ville Bexander för deras tid i styrelsen!
BIV-stipendiet
Varje år delar BIV ut ett stipendium till personer som har genomfört en stor insats för att
främja den brandtekniska ingenjörsvetenskapen. Årets stipendiat blev Göran Holmstedt och
Håkan Frantzich läste upp motiveringen till stipendiet på årsmötet. Vi gratulerar Göran till
den välförtjänta utnämningen!
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Utvärdering auktorisering
Under årets sista del har styrelsen utfört en utvärdering av aktualiteten på vår auktorisering.
Till vår hjälp har de som redan är auktoriserade besvarat en enkät om bl.a. hur aktuell de
anser att auktoriseringen är för branschen och om de refererar till den i sitt arbete. Genom
enkätsvaren kunde det konstateras att auktoriseringen behövs men att den måste uppdateras
från nuvarande form för att passa bättre in i branschen. Styrelsen har därför tagit beslutet att
arbeta om auktoriseringen under 2017 och framåt.
Forskningsreferensgrupp för höga trähus
BIV fick under hösten frågan om att vara representerade i en ny referensgrupp för ett pågående forskningsprojekt om brandskydd i flervåningsträhus och sökte därför en lämplig
representant bland föreningens medlemmar. Projektet är ett samarbete mellan SP Hållbar
Samhällsbyggnad, SP Brand och LTH Brandteknik. Projektet började i början av 2016 och ska
vara färdig november 2017. Efter ett flertal intresseanmälningar, valde styrelsen att utse
Fredrik Nystedt till föreningens representant och vi önskar Fredrik lycka till i uppdraget.
Möten i referensgrupper
Den 17 oktober hade Boverket sitt referensgruppsmöte för byggnadstekniskt brandskydd,
och den 12 december hade Brandskyddsföreningens regelgrupp för sprinkler möte. BIV var
representerade på dessa möten genom Johan Lundin respektive Martin Nilsson. På hemsidan
kan sammanfattningar och mötesanteckningar av vad som diskuterades på mötena läsas som
alltid.
Lokalgruppsträffar
Den 25 oktober genomförde lokalgruppen i Östergötland sitt höstmöte. Ämnet handlade
om brandskydd i fasader och SP Fire 105. I samband med årsmötet genomförde lokalgruppen Syd sitt höstmöte med ämnet bedömningar i PBL och LSO. Den 30 november och den
15 november genomförde lokalgrupp Göteborg och Stockholm sina möten. Ämnena som redovisades var i Göteborg en snarlik version av den tidigare träffen i Östergötland och i
Stockholm om kvalitetssäkring av beräkningsmodeller. Alla möten var både välbesökta och
mycket uppskattade.
SFPE-anslutningen
Styrelsen är nu klara med utvärderingsarbetet och lägesrapport i arbetet presenterades på
årsmötet. Med det underlag som har framkommit under året, som du kan läsa om på hemsidan, så kommer BIV att fortsätta vara en del av SFPE men under okänd form i nuläget. Nu avvaktar vi vidare arbetet från SFPE:s nya kommitté för att kunna avgöra formen för anslutningen.
BIV som remissinstans för forskningsansökningar
Under våren skickade BIV ut ett brev till olika FOU aktörer i Sverige, med vilja om ett samarbete. Nu har även Brandforsk meddelat att de gärna vill ha BIV som en remissinstans för nya
forskningsansökningar. Det gör oss mycket glada eftersom BIV enligt sina egna stadgar och
verksamhetsplan vill bidra till utveckling inom brandteknisk ingenjörsvetenskap samt vara
delaktiga i genomförandet av framtida forskningsprojekt. Att få möjligheten att tycka till om
nya forskningsansökningar ligger helt i linje med vår plan och ger oss möjlighet att påverka
forskningen på ett sätt och i ett forum som vi inte haft möjlighet till tidigare.
Remisser i föreningens namn
Föreningen har svarat på ett flertal remisser under hösten (bla. talat utrymningslarm och anläggningsfirma för utrymningslarm) och för olika aktörer (bl.a. SBF och Boverket) och intresset för BIV som remissinstans har tydligt ökat under året. Den nya remissgruppen, bestående
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av Henrik Braatz (Scania), Tomas Rantatalo (FSD), Henrik Alling (Brandskyddslaget), Daniel
Haraala (Skellefteå Räddningstjänst), Jesper Rantzer (Brandkonsultbyrån), Robert Jönsson
(Sweco) och Ulf Göransson (FSD) har gjort ett gediget arbete under hösten.

Ny ordförande för ECCG
Nyval av ordförande för ECCG är nu aktuellt då Piotr Tofilo överlämnar ordförandeposten
till en ny kandidat av Europas chapters ordföranden. I nuvarande stund är Frankrikes
ordförande Armelle Muller nominerad och styrelsen ser ingen anledning till att motsäga
sig denna nominering.
Uppstartsmöte för ny styrelse
Den 17 februari kommer den nya styrelsen att ha sitt första uppstartsmöte för året och
efter detta datum kommer mer info om nästa års verksamhet.
Innan nyhetsbrevet är slut vill vi i styrelsen tacka för förtroendet att leda föreningens arbete ett år till och sist men inte minst önska alla medlemmar ett riktigt GOTT NYTT ÅR!
//Styrelsen
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