F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖR SVETENSKAP

BIV:s verksamhetsplan, 2017
BIV:s verksamhetsår 2017 utgår från i huvudsak de prioriterade verksamhetsområdena
med tillhörande 15 aktiviteter som numera inryms i BIV:s strategiska plan. I dessa 15
aktiviteter ingår:
1. Lokalgrupper
2. Stöd för tillämpning
3. Konferens
4. Nyhetsbrev
5. Stipendium
6. Hemsida
7. Remissinstans
8. Auktorisering
9. Referensgrupper
10. Aktiv medlemsförvaltning
11. Forskningskontakt
12. Samarbete med andra
13. Ställningstaganden
14. Varumärkesstärkning
15. Internationella kopplingen
Ambitionsnivån inom varje aktivitet styrs av den kort- och långsiktiga målformuleringen
som också stadgades i BIV:s strategiska plan, se dokument på hemsidan. Beslut om årets
aktiviteter togs på styrelsens första möte, 2017-02-17. Aktiviteterna sammanfattas i tabell
1 och en kort beskrivning av den planerade verksamheten framgår även under
respektive rubrik.
Under verksamhetsåret kommer en särskild stor insats att göras för att arbeta om och
skapa en ny form av auktorisering i föreningens namn. Efter utvärderingen av
auktoriseringen, under föregående år, kunde det konstateras att en ny auktorisering
behövs. Arbetet förväntas bli mer omfattande än för övriga aktiviteter och kommer
kanske inte att bli klart under detta verksamhetsår. Föreningen kommer även att se över
medlemsförvaltningen och den framtida rekryteringsstrategin för att utöka
medlemsbasen. Som en stor aktivitet under året kommer även, förhoppningsvis, minst ett
nytt tillämpningsstödsarbete att starta.
Under föregående års arbete hade styrelsens ett extra fokus på att öka delaktigheten från
våra medlemmar i olika grupper/ärenden/aktiviteter vilket bland annat ledde till fler
delaktigheter i referensgrupper samt den nystartade remissgruppen i föreningens namn.
Föreningen hoppas på ett fortsatt ökande medlemsinflytande i föreningens aktiviteter
men kommer också att bidra till en större uppföljning och stöttning av dessa
engagemang. Många aktiviteter kommer således att påbörjas även under detta år men
föreningen kommer också att försöka följa upp befintliga aktiviteter i syfte att låta
verksamheten ”sätta sig” detta år, framför att initiera en mängd nya aktiviteter. Syftet är
att den strategiska planen nu ska bli en naturlig inriktning för verksamheten och
föreningens medlemmar. Aktiviteterna leds i huvudsak av en ansvarig ledamot som
stöttas av ytterligare en ledamot, se tabell 1.
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Aktivitet
Lokalgrupper
Stöd för tillämpning
Konferens
Nyhetsbrev
Stipendium
Hemsida
Remissinstans
Auktorisering
Referensgrupper
Aktiv
medlemsförvaltning
Forskningskontakt
Samarbete med
andra
Ställningstaganden
Varumärkesstärkning
Internationella
kopplingen

Ansvarig
ledamot
Caroline
Bernelius
Cronsioe
Emma Nordwall
Anders Jönsson
Emma Nordwall
Håkan Frantzich
Johan Lindbom
Henrik
Rosenqvist
Lisa Björk
Caroline
Bernelius
Cronsioe
Lars Strömdahl
Håkan Frantzich
Emma Nordwall
Lars Strömdahl
Lisa Björk
Emma Nordwall

Stöttande ledamot/ledamöter
Martin Nilsson
Martin Nilsson
Henrik Rosenqvist, Lisa Björk, Kim
Genberg
Martin Nilsson
Auktoriseringsgruppen
Anders Jönsson
Martin Nilsson
Håkan Frantzich
Martin Nilsson, Johan Lindbom
Emma Nordwall, Lisa Björk, Kim
Genberg
Johan Lindbom
Lisa Björk
Henrik Rosenqvist, Johan Lindbom
Emma Nordwall, Caroline Bernelius
Cronsioe
Martin Nilsson

Tabell 1. Ansvariga ledamöter i styrelsen

Lokalgrupper
Lokalgruppsmöten har vid tidigare utvärderingar av BIV:s verksamhet angetts som en av
de viktigaste aktiviteterna som föreningen bedriver. Det är därför en stående ambition
för styrelsen att förvalta och vidareutveckla nuvarande koncept. Styrelsen ska under året
fortsatt stödja lokalgrupperna och de medlemmar som på ett hedervärt sätt håller liv i
verksamheten. Målsättningen är att varje lokalgrupp ska kunna arrangera minst 2
lokalgruppsmöten med >10 deltagare/träff under 2017, på de orter där etablerade
lokalgrupper finns. Under 2017 kommer även konceptet med webbsändningar av
träffarna att vidareutvecklas. Styrelsens planerade arbete med att stötta
lokalgruppsarbetet under verksamhetsåret kan sammanfattas i följande punkter:
Punkt
Aktivitet
Tid
1.

En styrelserepresentant ska vid ett lokalgruppstillfälle för
varje lokalgrupp informera om BIV:s planerade verksamhet
under året. Målet är att detta ska göras vid det första
lokalgruppstillfället för året men om detta inte är möjligt ska
det åtminstone genomföras innan årets slut.
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2.

Dialog om riktad stöttning ska föras med lokalgrupper som
ev. har problem med deltagare till lokalgruppen samt
deltagande på träffarna. Stöttning kan även ske genom
förmedling av ämnen mellan grupperna.

VT17/Löpande

3.

Kontakt ska tas igen med personer i norra Sverige för att
undersöka ev. intresse av att starta upp en ny lokalgrupp.

VT17

4.

Kontakt ska tas med personer i sydöstra Sverige för att
starta upp en ny lokalgrupp i detta område.

VT17/HT17

5.

Undersöka möjligheterna med att samordna gemensamma
träffar genom webbsändningar. Undersöka ny teknik för
ändamålet (utöver Periscope)

Stöd för tillämpning
BIV:s medlemmar verkar på många sätt för ett bra brandskydd i samhället. Arbetet styrs
nästan uteslutande av lagar och regler, men ofta finns tolkningsutrymme och
valmöjligheter. För en god tillämpning finns ett tydligt behov av stöd för tillämpning och
BIV vill stödja sina medlemmar i dessa frågor genom att publicera tillämpningsdokument
inom olika områden. Tillämpningsdokument kan både innebära kortare instruktioner
eller handböcker. De senaste åren har fyra tillämpningsdokument tagits fram, varav tre
av dem innan 2015. Styrelsen arbete med att stötta föreningens medlemmar kan därför
under 2017 sammanfattas med följande:
Punkt
Aktivitet
Tid
1.

Se över revideringsbehovet av befintliga tillämpningsstöd,
författade tidigare än 2015. Initiera eventuell revidering i
arbetsgrupperna samt bistå i detta arbete.

VT17

2.

Påbörja ett nytt tillämpningsstöd i föreningens namn. Utse
ansvarig samordnare och bistå i urvalet av arbetsgrupp.
Förslagsvis kommer tillämpningsstödet att handla om PFS
beräkningar/Fläktar i drift eller utrymningsberäkningar.

VT17

3.

Påbörja en utredning/redovisning om skillnader mellan EN
och SBF 120

VT17

Konferens
Traditionellt har BIV arrangerat en nationell konferens vartannat år. Eftersom senaste
konferensen arrangerades under föregående år, 7-8 april i Luleå om brandskydd i olika
skeden, kommer ingen konferens att genomföras under detta verksamhetsår. Arbetet
kommer däremot att påbörjas och en programgrupp kommer att utses under året, ledd
av Anders Jönsson i styrelsen. Konferensen kommer därefter att genomföras i början av
nästa år 2018.

Nyhetsbrev
Under 2015 påbörjade BIV:s styrelse att skicka ut regelbundna nyhetsbrev i mailform till
föreningens medlemmar samt löpande publicera nyheter via sociala medier. Detta
initiativ har blivit väl bemött och antalet följare ökar stadigt på både facebook och twitter.
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Därför avser styrelsen att fortsätta med nyhetsbreven och kommunikationen via sociala
medier under 2017 men minska ner periodiciteten på nyhetsbreven till 3 gånger per år
istället för 4 gånger. Syftet är att allokera mer tid till att sprida nyheter i övrigt till
medlemmarna (ex. från Utkiken och andra kanaler) samt tips och råd i allmänhet. I
nyhetsbreven kommer även nyheter från SFPE att förmedlas till medlemmarna som ett
resultat av utvärderingsarbetet av anslutningen till SFPE under 2016. Styrelsen arbete
med nyhetsbrevet och nyheter i sociala medier kommer under verksamhetsåret bestå i:
Punkt
1.

Aktivitet
Skicka nyhetsbrev, inklusive nyheter från SFPE.

Tid
April,
Aug Dec

2.

Uppdatera nyhetsflödet på hemsida och i sociala medier

Löpande

3.

Aktivt eftersöka tips och råd från branschen och förmedla till
medlemmarna

Löpande

4.

Påminna föreningens referensgruppsdeltagare och andra
ansvariga representanter att själva sprida information via
hemsidan och sociala medier.

VT17

Stipendium
BIV har en lång tradition av att årligen dela ut ett stipendium till en eller flera personer
som har genomfört en stor insats för att främja den brandtekniska ingenjörsvetenskapen.
Så kommer att ske även under verksamhetsåret 2017 och stipendiesumman kommer att
ökas från 5000kr till 10000kr. Medlemmarna kommer som vanligt att ges chansen att
nominera kandidater till detta stipendium. Stipendiet kommer att delas ut vid föreningens
årsmöte i mars 2018.

Hemsida
Under 2015 lanserades föreningens nya hemsida med modernare layout och enklare
funktioner. Under 2016 arbetade en del av styrelsen dedikerat med uppdateringen och
förnyelsen av nytt material och uppdaterad information på hemsidan. Under slutet av
föregående år publicerades även nyheter som kan uppfattas som tips och
erfarenhetsåterföring till branschen (ex. nyheten med galvaniserade rör i
sprinkleranläggningar), vilket var uppskattat. Styrelsen arbete med hemsidan kan därför
under verksamhetsåret sammanfattas i följande punkter:
Aktivitet

Tid

1.

Fortsätta uppdatera informationen på hemsidan

Löpande

2.

Undersöka nya möjligheter med automatisk uppdatering om
nyheter på hemsidan, till medlemmarna

VT17

3.

Aktivt sökande av tips och ämnen lämpade för
erfarenhetsåterföring i branschen.

Löpande

Punkt
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Remissinstans
BIV har en lång erfarenhet av att delta i remissarbeten och har en ambition om att vara en
tongivande aktör i branschen för att föra fram föreningens åsikter, etik och hederskodex i
syfte att uppnå föreningens vision. Under föregående år startade en remissgrupp i
föreningens namn, vilken självständigt har besvarat ett flertal remisser på ett mycket bra
sätt. Arbete kopplat till remisshantering kommer därför under året att bedrivas enligt
följande:
Punkt

Aktivitet

Tid

1.

Omvärldsbevakning och aktivt sökande efter pågående
remisser att förmedla till remissgruppen.

Löpande

2.

Stötta remissgruppen vid besvarande av remisser.

Löpande

3.

Följa upp och utvärdera deltagandet i remissgruppen i syfte
att stötta, vidareutveckla och kvalitetssäkra arbetet.

VT17

Auktorisering
Auktoriseringen är en del av BIV:s verksamhet och arbetet bedrivs av en
auktoriseringsgrupp bestående av medlemmar i föreningen. Efterfrågan på BIVauktorisation har dock inte visat sig vara så stor som förväntat de senaste åren, ungefär
sedan 2013. Auktoriseringsgruppen hanterar de auktoriseringar som löper ut genom att
förlänga dem ett år i taget, medan ett arbete med att skapa en ny auktorisering kommer
att vidtas under året. För detta arbete kommer en ansvarig samordnare att utses och
deltagare till en sakkunnig projektgrupp kommer att efterfrågas, bland föreningens
medlemmar. Den befintliga auktorisationsgruppen kommer att stötta projektgruppen i
arbetet och styrelsen kommer löpande att efterfråga rapporter i arbetet. Arbetet kommer
med stor sannolikhet att pågå under ett par år och styrelsen har även allokerat resurser i
budgeten för detta arbete. Syftet med omarbetandet av auktoriseringen är att skapa en
auktorisering i linje med utvecklingen i branschen i övrigt.

Referensgrupper
BIV har en lång erfarenhet av att delta i Boverkets referensgrupp och under 2015 startade
även BIV:s delaktighet i brandskyddsförenings sprinklergrupp. Under 2016 startade två
referensgruppsdeltagande i ett forskningsprojekt för framgångsfaktorer vid
bostadsbränder och brandskydd i höga trähus. Intresseförfrågningar om deltagande i
fler referensgrupper kommer löpande till styrelsen, vilket är mycket positivt och ett
tydligt resultat i viljan om att bli en självklar aktör inom brandteknisk ingenjörsvetenskap
i branschen. Arbete kopplat till referensgrupper kommer att fortsätta under året, bl. a
genom:
Aktivitet

Tid

4.

Uppdatera riktlinjer för referensgruppsdeltagande med
avseende på reseersättning och boende i samband med
uppdraget.

VT17

5.

Delta i befintliga referensgrupper med
medlemsrepresentanter

Löpande

Punkt

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

Sida 5 av 1
Verksamhetsplan 2017 SFPE-BIV

F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖR SVETENSKAP

6.

Förmedla vilka önskemål och krav föreningen har på
representanter i referensgrupperna, genom återkommande
gemensamma möten mellan styrelsen och representanterna

VT17

7.

Ta ställning till nya referensgruppsförfrågningar

Löpande

8.

Skapa en förteckning över referensgruppsdeltagande och
syftet med deltagandet på hemsidan.

VT17

Aktiv medlemsförvaltning
I den nya strategiska planen står det att föreningen ska arbeta aktivt för medlemmars
engagemang i föreningens aktiviteter och verka för att öka antalet medlemmar. Även i
SFPE:s chapter operational guide hänvisas till en medlemsförvaltare och behovet av en
aktiv medlemsvård. Tidigare har detta uppdrag varit en tillikauppgift för någon
styrelsemedlem men ingen uttalad aktivitet i föreningens arbete. Delaktigheten och
närvaron från såväl räddningstjänstrepresentanter som andra yrkeskategorier i
branschen är för låg, anser styrelsen, och det hoppas vi därför ändra på under
kommande år. Detta eftersom en ökad bredd i medlemsbasen kommer att kunna skapa
både en grund för att ge en stora delaktighet, ett stort medlemsinflytande i föreningens
frågor, en bra dialog i branschen och en bra bas för medlemmarnas bistånd i olika
grupper och forum. Arbete kopplat till medlemsförvaltningen kommer under året att
pågå genom att:
Punkt

Aktivitet

Tid

1.

Utse en medlemsförvaltare i styrelsen

Konstituerande
styrelsemötet

2.

Sätta en ny långsiktig strategi för medlemstillförseln i
föreningen och få fler medlemmar delaktiga i föreningens
aktiviteter

VT17

3.

Arbeta dedikerat på fortsatt medlemskap när
studentrekryteringen övergår till vanligt medlemskap

Löpande

Forskningskontakt
I den nya strategiska planen står det att föreningen ska bidra till utveckling och forskning
inom brandteknisk ingenjörsvetenskap. Under 2015 skickade därför styrelsen ut ett brev
till ett flertal FOU aktörer med önskemål om framtida samarbeten och flera aktörer
svarade, varav en var Brandforsk som önskade att BIV blir en remissinstans för nya
forskningsansökningar. Detta arbete kommer att ta avsevärd tid för föreningen då antalet
ansökningar uppgår till c.a 25 st/år. För detta arbete avser därför föreningen att försöka
sammankalla till en ny arbetsgrupp, vars uppgift är att besvara remisser till
forskningsansökningar. Kontakt med övriga forskningsaktörerna måste även
upprätthållas under året och arbetet kan sammanfattas i följande:
Punkt
1.

Aktivitet

Tid

Formera en ny remissgrupp i BIV:s namn, för
forskningsansökningar hos Brandforsk. Förmedla förfrågan
om delaktighet till medlemmarna

VT17
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2.

Upprätta riktlinjer för deltagande i Brandforskremissgrupp,
baseras på befintliga riktlinjer för referensgruppsdeltagande

VT17

3.

Bidra till att sprida ut resultat från forskningsengagemangen
till föreningens medlemmar

Löpande

4.

Förmedla forskningsroadmap från SFPE till BIV:s medlemmar

Löpande

5.

Starta upp en arbetsgrupp kring kvalitetssäkring av
beräkningar/round robin studier.

VT17

Samarbete med andra
För att uppnå föreningens vision och mål behövs ett samarbete med andra aktörer i
branschen. Föreningen ska därför under året föra dialog med befintliga samarbetsparter
om framtida projekt och gemensamma ageranden. Under 2016 skickade styrelsen ut ett
brev till ett flertal aktörer med önskemål om framtida nya samarbeten. Bl.a. Utkiken
återkom med intresse för att samarbeta, vilket kommer att aktualiseras under början av
året. Föreningen behöver kontinuerligt uppsöka nya samarbetsparter och bedriva
gemensamma aktiviteter. Årets aktiviteter i samarbete med andra kan därför
sammanfattas enligt följande:
Aktivitet

Tid

1.

Delta med representant på SBF:s workshop för hållbart
byggande, 7 april. Gå ut med förfrågan om deltagande till
föreningens medlemmar.

VT17

2.

Aktualisera samarbetet med Utkiken och förmedla nyheter i
byggnadstekniska frågor till föreningens medlemmar

Löpande

3.

Hålla kontakt med befintliga samarbetsparter, ex. SBF och
BRA

Löpande

4.

Besvara remiss från BRA, gällande arbetet med
syfteshandboken

HT17

Punkt

Ställningstaganden
I den nya strategiska planen står det att föreningen ska verka för att vara en normgivande
aktör och ta ställning i frågor relaterade till brandteknisk ingenjörsvetenskap. Som en del
av medlemsnyttan ska föreningen hjälpa medlemmarna och sina samarbetsparter med
ställningstaganden som går i linje med föreningens vision, etik och hederskodex. I detta
arbete ingår därför att löpande ta ställning i aktuella frågor då behovs finns. Behovet kan
både uppstå vid påtalande av medlemmarna och samarbetsparterna samt genom
styrelsens egen omvärldsbevakning.

Varumärkesstärkning
Under föregående verksamhetsår utvärderade föreningen hur aktuell föreningens
hederskodex är samt om den kan appliceras på branschen. Utvärderingen visade att
hederskodexen var bra men att vetskapen om innehållet i den varierade. Eftersom
föreningens hederskodex är så centralt i föreningens värdegrund och varumärke så
kommer arbetet under året främst att fokuseras på att påminna om föreningens
hederskodex på exempelvis lokalgruppsträffar, i referensgruppsdeltagande och hänvisa
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till den i ställningstaganden och remisser. Styrelsen kommer även aktivt försöka få
artiklar publicerade om föreningens arbete, aktiviteter och ställningstagande
publicerade i facktidningar (ex. Räddningsledaren, Brandsäkert samt Bygg och teknik).
Föreningen kommer även att undersöka möjligheten att delta i någon form på IAFFS
konferensen i Lund.

Internationellt kopplingen
På årsmötet 2015 ville föreningens medlemmar att styrelsen skulle utvärdera föreningens
tillhörighet i SFPE. Därför tillsatte styrelsen en utvärderingsgrupp som arbetade med
utvärderingen och levererade resultatet på årsmötet 2016. Trots att SFPE:s nya kommittee
bara har gett ett preliminärt resultat än så länge beslutade styrelsen, på inrådan av
utvärderingsgruppen, att fortsätta vara en del i SFPE, men i okänd form i nuläget. Som en
följd av utvärderingsarbetet presenterade styrelsen ett nytt förslag på stadgar för
föreningen som beslutas om på årsmötet. Dessa stadgar behöver nu förmedlas till
huvudstyrelsen i USA. Beslutet om att fortsätta som en del av SFPE medför också att
styrelsen tar ansvar för att tydliggöra föreningens koppling till moderföreningen och
bidra till en medlemsnytta för BIV:s medlemmar i linje med det. I det internationella
arbetet under 2017 ingår att:
Aktivitet

Tid

1.

Sprida utvald information från SFPE till BIV:s medlemmar via
bl.a nyhetsbrev, hemsida och sociala medier.

Löpande

2.

Förmedla forskningsroadmap från SFPE till föreningens
medlemmar

Löpande

3.

Påbörja dialog med SFPE om föreningens nya stadgar.
Eventuellt översätta stadgarna till engelska.

VT17

4.

Representera BIV i SFPE European Coordination Group
(ECCG). Ett möte under våren och ett möte i höst. Cirka 2 v
efter mötena kommer en kort rapport från mötet att spridas
till medlemmarna.

VT17 &
HT17

5.

Delta med styrelserepresentant och fallstudiegrupp från
Sverige på SFPE konferensen under året

VT17/HT17

Punkt
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