F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖR SVETENSKAP

Verksamhetsberättelse 2016
BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, verkar sedan starten 1996 för ett bra
brandskydd i samhället genom att verka för ingenjörskonsten inom området brandteknik
samt inom närliggande områden. BIV:s verksamhetsår 2016 utgick från i huvudsak de prioriterade verksamhetsområdena med tillhörande 14 aktiviteter som numera inryms i BIV:s strategiska plan (som beslutades om på årsmötet). Till året adderades även handlingsplanen för
att avsluta strategiarbetet. En kort beskrivning av aktiviteterna detta år, liksom vilka ledamöter i styrelsen som ansvarat för respektive område, framgår av tabellen nedan samt i därefter
följande rubriker.
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Allmänt
Den 12 mars fyllde föreningen hela 20 år vilket uppmärksammades under BIV-dagarna i Luleå. Det är med stolthet som vi blickar tillbaka på aktiva 20 år i föreningen. Även det här verksamhetsåret har det varit ett fantastiskt driv både i styrelsen och bland föreningens medlemmar. Drivet detta år framgår inte minst av alla de aktiviteter som har bedrivits, och som ni
kunnat ta del av både i våra nyhetsbrev, på vår hemsida, via mail och i sociala medier. Bland
annat finns föreningen nu, utöver representationen i Boverkets referensgrupp också representerade i SBF:s regelgrupp för sprinkler och i en forskningsreferensgrupp för LTH. BIV har
också numera en egen grupp för remisser i föreningen. Vi kan också se tillbaka på en mycket
lyckad BIV-konferens i april, vilket flera medlemmar och ledamöter bidrog till. Dessutom har
föreningens styrelse under året lyckats avsluta strategiarbetet med en handlingsplan, utvärderat vår delaktighet i SFPE och till det presenterat ett förslag till nya stadgar igen. Sammanfattningen i den här verksamhetsberättelsen är en redovisning av alla positiva aktiviteter som
har bedrivits under året.

Lokalgrupper
Den 2 mars och den 25 oktober hade den nya lokalgruppen i Östergötland sina lokalgruppsmöten och mötena var både välbesökta och uppskattade. Ämnena var EKS 10 samt fasadsystem och provning enligt SP Fire 105. Daniel Rosberg, Robert Jönsson och Lars Boström var
föredragshållare. Den 9 maj och den 14 juni hade lokalgrupperna Syd och Göteborg lokalgruppsmöten och ämnena som presenterades var i syd, insatsstödjande åtgärder i höga
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byggnader, Henrik Greiff och Henrik Rosenqvist och i Göteborg SAK3 - certifierad sakkunnig
brand, Joel Wikström. Under november och december har lokalgrupperna Syd, Göteborg
och Stockholm ytterligare varsitt lokalgruppsmöte under 2016, vilket gör att lokalgrupperna
har haft sammanlagt 7 möten detta år.

Stöd för tillämpning
Tillämpningsstödet för insatsstödjande åtgärder i höga byggnader upp till 16 våningar blev
under året äntligen klart. Efter hantering av remissvar publicerades det på föreningens hemsida. Under december månad kommer en översyn av revideringsbehovet av gamla tillämpningsstöd att påbörjas.
Konferens
Programmet för detta års konferens (7-8 april) handlade om brandskydd i olika skeden, såväl
forskning, projektering, drift som erfarenhetsåterföring. Konferensen bedrevs av en driven
programgrupp i tätt samarbete med Luleå Tekniska universitet. Arrangemanget banade därför väg för varaktiga relationer med en av våra student- och forskningsanläggningar i Sverige, helt i linje med önskemålet i strategiarbetet. Ca.130 deltagare från olika yrkeskategorier deltog på konferensen och det var två mycket trevliga och intressanta dagar i norr.
Nyhetsbrev
Sedan 2015 har föreningen, enligt den nya strategiska planen, haft en ambition om att publicera 4 nyhetsbrev om året, till våra medlemmar. Även detta år har nyhetsbreven skickats ut
via medlemsmailen (mars, juni och september), fyllda med nyheter om föreningens arbete. I
slutet av december kommer det sista nyhetsbrevet för året att skickas ut till medlemmarna.
Som informationskanal för nyheter har även föreningens hemsida använts. Denna har uppdaterats frekvent med nyheter under året, liksom BIVs kanaler i sociala medier.
Stipendium
Sedan 2005 har föreningen delat ut ett stipendium till personer som har genomfört en stor insats för att främja den brandtekniska ingenjörsvetenskapen. År 2016 är inget undantag, och
årets stipendiat kommer att presenteras vid den ordinarie föreningsstämman den 5 december. Stipendiaten har utsetts av en bedömningsgrupp, och beslutet grundar sig i de nomineringar som kommit in under året.
Hemsida
I början av året lanserades vår nya hemsida med ny layout och nya enklare funktioner. Hemsidan fylldes på med material och nyheter under hela året och arbetet med hemsidan kommer att fortsätta löpande.
BIV kommer fortsättningsvis att försöka vara en del i att sprida viktig information i branschen
via bl.a. vår hemsida. Exempelvis så förmedlade BIV under sommaren en nyhet om riskerna
med galvaniserade rör i sprinkleranläggningar och kommer även fortsättningsvis att försöka
förmedla sådana tips.

Remissinstans
Föreningen har svarat på ett flertal remisser för olika aktörer (bl.a. SBF och Boverket) och intresset för BIV som remissinstans har tydligt ökat under året. Därför har föreningen under året
skapat en egen remissgrupp, bestående av föreningens medlemmar, som numera hanterar
BIV:s remissvar. Gruppen består av Henrik Braatz (Scania), Tomas Rantatalo (FSD), Henrik Alling (Brandskyddslaget), Daniel Haraala (Skellefteå Räddningstjänst), Jesper Rantzer (Säkerhetspartner), Robert Jönsson (Sweco), Ulf Göransson (FSD). Inför bildandet av gruppen tog
styrelsen också fram nya riktlinjer för remissgruppen med avseende på inval, hur granskning
av remissvar ska gå till samt vilket mandat gruppen har i representationen.

Org-nr: 802406-2575
E-post: info@sfpe-biv.se

Sida 2 av 6

F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖR SVETENSKAP
Auktorisering
Under året 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 i branschen. Något som kan uppmärksammas även av faktumet att inga nya ansökningar har inkommit under året. Styrelsen har därför tagit beslutet att
låta dem som redan är auktoriserade få förlänga sina auktorisationer ett år i taget medan auktoriseringen arbetas om under 2017 och framåt. För detta arbete behövs en sakkunnig grupp
som kommer att sammankallas under 2017 och arbetet kommer därefter ta ett år eller mer.
Syftet är att skapa en auktorisering i linje med utvecklingen i branschen i övrigt.
Referensgrupper
Föreningens delaktighet i referensgrupper har under året ökat. Genom Martin Nilsson (AIG)
deltar BIV i SBFs regelgrupp för sprinkler och sedan tidigare deltar Johan Lundin i Boverkets
referensgrupp för byggnadstekniskt brandskydd. Under våren skickades också ett brev ut till
ett flertal aktörer med önskemål om framtida samarbeten. LTH visade direkt ett intresse för
fortsatt samarbete, vilket ledde till ytterligare en delaktighet i en forskningsreferensgrupp,
där Mattias Delin blev BIV:s representant. Under året har därför det ökade deltagandet i referensgrupper lett till att styrelsen har tagit fram nya riktlinjer för referensgruppsdeltagande
med avseende på invalsprocess, mandat och stöttning av styrelsen. Delaktigheten i referensgruppen för vattendimma övergick till att vara en remissinstans i arbetet istället då referensgruppen omvandlades till en arbetsgrupp.
Aktiv medlemsförvaltning
Under året har föreningens delaktighet i SFPE utretts för att styrelsen vill vara säker på att
medlemsnyttan är så stor som möjligt för medlemmarna. Fler studentmedlemmar rekryterades även under BIV-dagarna i Luleå, vilket tillsammans med flera andra medlemsrekryteringar, har lett till att medlemsantalet har ökat under året. Under hösten skulle även en långsiktig strategi för medlemsrekryteringen ha arbetats fram men denna aktivitet kommer att
förskjutas till 2017. Detta eftersom denna aktivitet måste få ta tid och göras med kvalitet.
Forskningskontakt
Under våren skickade styrelsen ut ett brev till ett flertal FOU aktörer med önskemål om framtida samarbeten. Flera aktörer svarade och LTH gav omgående förslag på samarbete, vilket
ledde till delaktigheten i en forskningsreferensgrupp som ska utreda varför bränder får en
lyckad utgång. Mattias Delin valdes till BIVs representant efter att förfrågan om delaktighet
hade varit ute hos er medlemmar. Samarbetet med LTU under BIV-dagarna var även det ett
försök att knyta en viktig forskningskontakt. Under BIV-dagarna skapades ett kontaktnätverk
som vi hoppas ska skapa samarbete i olika former i många gemensamma FOU projekt i framtiden.
Samarbete med andra
Under våren skickade styrelsen som sagt ut ett brev till ett flertal aktörer med önskemål om
framtida samarbeten. Bl.a. Utkiken återkom med intresse för att samarbeta vilket ledde fram
till ett inledande samarbete med förmedlingen av nyheter i byggnadstekniska frågor i branschen. BIV har även, utöver att försöka skapa nya samarbeten, upprätthållit kontakten med
befintliga samarbetsparters, ex. SBF och BRA. Föreningen har t.ex. sagt ja till BRA angående
att vara remissinstans för deras arbete med att beskriva syftena bakom BBR, vilket beräknas
bli klart under 2017.
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Ställningstaganden
Under året har inga behov av ställningstaganden inkommit till styrelsen. Föreningen håller
sig dock uppdaterade kring aktuella problemställningar i branschen och bistår med hjälp till
medlemmarna och sina samarbetsparter, i linje med föreningens vision, etik och hederskodex, om behovet uppstår.
Varumärkesstärkning
Eftersom föreningens hederskodex är så centralt i föreningens värdegrund och varumärke så inledde styrelsen under året en utvärdering av hederskodexen . Arbetet med
detta kommer att fortsätta under resterande del av året och en revidering kommer eventuellt
att påbörjas under 2017, beroende på hur ni medlemmar har besvarat den enkät som
skickades ut under hösten.
Förra året arbetade styrelsen som ni redan vet med att sätta den nya strategin. Nu har den
sista aktiviteten i detta arbete också genomförts, d.v.s. att beskriva en handlingsplan för föreningens framtida arbete i linje med strategiarbetet. Detta så att det tydligt framgår hur den
nya strategin påverkar föreningens inriktning och arbete från och med nyåret 2015/2016.

Internationella kopplingen
På årsmötet ville ni medlemmar att vi i styrelsen skulle utvärdera föreningens tillhörighet i
SFPE under året. Därför tillsatte styrelsen en utvärderingsgrupp som har arbetat med utvärderingen under året. Utvärderingsgruppen är nu klara med utvärderingsarbetet och trots att
SFPE:s nya kommittee bara har gett ett preliminärt resultat än så länge har nu styrelsen beslutat att fortsätta vara en del i SFPE, men i okänd form i nuläget. Beslutsunderlaget redovisas i
bilaga 1. Som en följd av utvärderingsarbetet presenterar även styrelsen ett nytt förslag på
stadgar för föreningen som beslutas om på årsmötet.
Den 11 mars och den 28 juni genomfördes ECCG sina möten för året. Deltagande på mötet
var alla ordföranden i de Europeiska chapterna, delar av huvudstyrelsen för SFPE och Piotr
Tofilo som ordförande för ECCG som ledde mötet. Sammanfattningarna av mötet presenterades efter varje gång på föreningens hemsida.
Den 23-25 maj arrangerades även den 11:e SFPE konferensen, denna gång i Polen. BIV deltog
i fallstudien och representationen för det Svenska chaptert var Daniel Rosberg, WSP Sverige
AB, Axel Jönsson, Brandskyddslaget AB, Andrew Purchase, WSP Sverige AB, Håkan Frantzich,
Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, Fredrik Stervik, Fire Safety Design AB.
Varje år delar HQ SFPE ut chapter excellence awards till sina chapters. I år fick BIV silver i
denna utmärkelse vilket glädjer oss stort! Michael Strömgren var på plats i Denver och mottog priset.
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Bilaga 1. Beslutsunderlag angående anknytning till SFPE, årsmötet 2016
Slutsats
Styrelsen har under 2016 utrett om BIV ska kvarstå som chapter inom SFPE. Styrelsen förordar att BIV tills vidare ska kvarstå som chapter.
Anledningen är att SFPE dels gått svenska styrelsen tillmötes angående vissa synpunkter
i förslaget till nya modellstadgar för chapters och dels att man inlett ett arbete med att se
över formerna för anslutning av chapter till SFPE. Styrelsen anser vidare att nyttan av att
kvarstå som chapter överväger nackdelarna som skulle kunna motivera ett utträde.
Styrelsen avser därför att presentera uppdaterade stadgar som i princip moderniserar
dagens BIV-stadgar utan att fullt ut gå SFPE till mötes rörande vissa ändringar i modellstadgarna. Vidare avser styrelsen att följa arbetet som SFPE inlett med att se över formerna för anknytning av lokala chapters. När detta arbete presenteras får BIVs styrelse
överväga att utreda konsekvenserna av eventuella förändringar.
Bakgrund
BIV har sedan 1996 varit ett chapter inom SFPE d.v.s. en lokal underavdelning till SFPE.
Att vara chapter innebär att föreningen ska följa vissa krav från SFPE bl.a. avseende formuleringen av stadgarna. Under 2015 informerade SFPE att man avsåg att ändra stadgarna för s.k. chapters. Ändringarna skulle bl.a. medföra att samtliga styrelseledamöter i
ett chapter skulle behöva vara SFPE-medlemmar. I tidigare gällande modellstadgar
angavs att det räckte med att hälften var SFPE-medlemmar.
Vidare, i chapters har normalt inte s.k. stödmedlemmar rösträtt. En BIV-medlem som inte
är medlem i SFPE räknas som stödmedlem, och har därför inte formell rösträtt, vilket
också anges i BIVs stadgar som baseras på en tidig version av SFPEs modellstadgar för
chapters.
Vid årsmötet 2015 presenterades därför ett förslag till nya stadgar för BIV, men dessa röstades inte igenom. Samtidigt påtalades att det vore rimligt att även stödmedlemmar har
rösträtt eftersom detta är normalt för svenska ideella föreningar, vilken BIV är. Eftersom
ett sådant förfarande strider mot BIVs stadgar, även efter den senaste revideringen av
modellstadgarna, beslutade årsmötet att tillträdande styrelse skulle utreda om BIV skulle
fortsätta att vara anknutet till SFPE dvs att kvarstå som chapter. Utredningen är primärt
föranledd av den upplevda odemokratiska ordningen att endast SFPE-medlemmar har
rösträtt vid årsmötet men inkluderar även övriga oklarheter kopplade till de nya modellstadgarna då frågorna är näraliggande.
Ursprungligen hade styrelsen i BIV sju formella synpunkter på modellstadgarna som styrelsen ansåg innebar stora problem för BIV och dess medlemmar. Efter en dialog med
SFPE har det klarlagts att flera av dessa kan anses vara beaktade då SFPE anser att det
endast har varit frågan om missförstånd kring tolkningen av dessa. Dock kvarstår två synpunkter som BIV anser vara svåra att tillgodose. Det handlar om
a. vem som ska ha rösträtt inom föreningen dvs om detta även kan omfatta s.k. stödmedlemmar och
b. hur styrelsen ska vara sammansatt dvs om SFPE framhärdar att samtliga i styrelsen
ska vara SFPE-medlemmar.
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När det gäller rösträtten för s.k. stödmedlemmar har SFPE i brev meddelat att stödmedlemmar tills vidare kan ha rösträtt i frågor som inte är tydliga SFPE-frågor, "... to vote on
local chapter issues, but refrain from having non-SFPE members from voting on SFPE
matters". Dock är det oklart vad som är s.k. SFPE-frågor och styrelsens avsikt är att verka
för att samtliga BIV-medlemmar, oaktat medlemskap i SFPE, ska ha ett reellt inflytande i
föreningen.
SFPE håller för närvarande på med en utredning kring olika former för anknytningen av
lokala chapter till SFPE och förutsättningarna för dessa (givet att det kommer att finnas
olika nivåer för anknytning av chapter). Utredningen har tillkommit som ett resultat av
bl.a. BIVs agerande i frågorna kring modellstadgar och medlemsinflytande. Resultatet av
utredningen skulle kunna innebära att man avser att skapa en anknytningsform som inte
begränsar det formella inflytandet från s.k. stödmedlemmar. I detta arbete har styrelsen
för BIV poängterat att också beakta våra andra synpunkter enligt ovan, dvs kravet på
SFPE-medlemskap för invalda representanter i styrelsen för chapter. Man meddelar från
SFPE att SFPEs utredningskommitté tagit del av BIVs synpunkter. Tidigare har besked
getts att utredningens resultat skulle presenteras under september 2016 men ännu har
inga besked getts.
Styrelsens arbete med utredningen kring anknytningen till SFPE har presenterats för
medlemmarna i BIV i lägesbeskrivning som skickades 2016-09-06. Denna lägesbeskrivning presenterar förhållandet så som det var känt då och i praktiken har inte mycket hänt
sedan dess. Under 2016 har en medlemsundersökning rörande SFPE-anknytningen och
en medlemsdialog hållits (i samband med BIV-dagarna i april) båda redovisade i lägesbeskrivningen.
Således finns ännu inget underlag att presentera för årsmötet 2016 angående förändringar i anslutningen av BIV som chapter inom SFPE. Styrelsen avser att under 2017 arbeta vidare med frågan för att komma fram till en pragmatisk lösning som tillgodoser
önskemål från såväl lokala BIV-medlemmar som styrelsen inom SFPE.
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