F ÖRENINGEN

FÖR B RANDTEKNISK
INGENJÖRSVETENSKAP

Rapportering från ECCG möte 15 mars
Närvarande på mötet var ordföranden för ECCG Armelle Muller, John Utstand, Kees Both,
Paulo Ramos, Peter van de Leur, Piotr Tofilo samt Johan Lindbom (som representant för det
svenska chaptert)
Agenda på mötet var:

1. Welcome
2. Introduction of ECCG leaders – All
3. Chapter Reports (Since the Warsaw Meeting in May 2016 in Poland) – All
4. SFPE Report – Julie
5. Rotterdam Conference – Kees
6. Middle East Conference – Nicole/Julie
7. SFPE Europe - Jimmy
8. Inquiry sent by Jimmy from Prof. Brian Meacham – Armelle
9. 2017 ECCG Meetings (Conference Call and face to face) – Armelle
10. Possible Collaborations
11. DG Grow: Smoke Toxicity from Construction Products in Fires Participation of SFPE

Europe in the Steering Group – Kees
12. Fire Safe Europe – Michael
13. CFPA Europe Guidelines <Certification of Competent Fire Safety Engineers> - Armelle
14. Adjourn
Sammanfattning av mötet:
Sen mötet i Polen, i samband med den Europeiska SFPE konferensen, rapporterar de olika
chapterna följande lägesrapport:
Frankrike: Har genomfört konferens om sprinklersystem. Har reducerat från två till en
konferens (oklart om per år). Har platsbesök på konferensen.
Norge: Har haft konstituerande möte nu i februari, på gång med att starta upp sitt chapter.
Startar upp med ungefär 40 medlemmar.
Sverige: Presenterade valda delar ur punktlista, se bilaga 1. Armelle undrade om student
chapter var ett bra sätt att få in studenter. Johan svarade att det svenska chaptert aldrig haft
problem att attrahera studenter tidigare och att vi därför inte riktigt har hittat formerna för hur
vi ska jobba med student chapter.
Benelux: Planerar ECCG konferensen i Rotterdam. Har initierat arbetsgrupper och parkering
och tunnlar. Har också ett student chapter sedan några månader tillbaka.
Polen: Organiserar minikonferenser, 1-2 gånger per år. En om Brandskydd under byggtid.
Fokuserar på vad som krävs i Polen, tex översätter standarder. Ska organisera konferens i
april i Warszawa, sprinkler och VDS. Har fått SFPE pengar för forskning genom stipendie.
Egentligen Piotors universitet som fått pengarna.
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Portugal: Nystartat chapter och har c.a 20 medlemmar. Har klarat av det byrokratiska,
hemsida, linkedin mm. Ska organisera tre möten under året, utrymning, sprinkler och
rökkontroll. Tre platsbesök på fabriker. Daniel Nilsson ska hålla kurs..
Från SFPE HQ rapporterar Julie Gordon följande lägesrapport:
SFPE försöker nu göra saker enklare för sina medlemmar. En nyhet som numera finns på SFPE
hemsida är online community. Där finns en ECCG gupp med mötesinformation. För mer info
om mötet, besök denna sida på SFPE.org, gå in på grupper och ”resource” sidan där
dokument relaterat till ECCG finns. Under ”agenda och notes” finns mötesanteckningar och
under ”forum” aktuella frågor, m-m. Hela communityn är dock under utveckling.
I nästa vecka genomförs SFPE konferens i Dubai (endast c.a 100 personer anmälda) och i
oktober genomförs årsmötet för SFPE i Montreal. Under året ska några guider slutföras, bl.a
Human behavior som är nära i tiden.
Victoria Vallentine är ny anställd på SFPE. Hon tar över PE exam från Chris. Chris ska jobba
mer med tekniska dokument och SFPE Magazines. Webinars fortsätter varje månad och dessa
går att titta på i efterhand. Finns att se på SFPE Youtube.
Vidare redovisar Kees att konferensen i Rotterdam hålls 5-6, februari 2018. Programgruppen
håller på att sätta ihop program och ”call for papers” deadline är 7 april. Konferensen
fokuserar på några olika halvdagsteman (Industrial and marine fire protection, Re-use of
existing buildings, transportation and healthcare). På mötet eftersöktes förslag på keynote
speakers och programgruppen behöver att alla chapter skickar ut förfrågan till sina
medlemmar. (Notering: Sverige har också blivit tillfrågad om att delta i programgruppen,
varför denna förfrågan redan har varit ute hos det svenska chapterts medlemmar).
Jimmy kunde ej delta på mötet, i sista stund, men Armelle redovisade att SFPE Europe
Magazine håller på att layoutas, kommer gå ut nästa vecka. Svenska chaptert har lämnat
update till tidningen, se bilaga 1. Armelle uppmanade alla chapter att skicka ut en ”inquiry
sent by Jimmy from Prof. Brian Meacham” till sina medlemmar. Enkäten kommer inom kort gå
ut på medlemsmailen.
Armelle föreslog regelbundna telefonmöten och två face to face möten i ECCG per år. Det
svenska chaptert föreslog att endast telefonmöten ska genomföras i syfte att minska
kostnaden för föreningen när det gäller resor för styrelsen, men förslaget bifalldes ej.
Slutligen redovisar Armelle om en organisation som ger ut guidelines för competent fire
safety engineers. Dom håller på att slutföra sin guideline. Det kan vara möjligt att få en
gemensam certifiering i Europa. Fundera över om det kan finnas poänger med att
sammarbeta med CFPA för att få till en certifiering. Armelle skickar ut något dokument om
detta.
Punkt 11 och 12 kunde inte slutföras eftersom Mikael S och Kees inte var närvarande vid
dessa punkter. Mer info skickas ut i efterhand.
Tack Johan för redovisningen från mötet!
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Bilaga 1. Update Swedish chapter
SFPE Sweden has focused a lot on strategic activities, referrals and education during
the second half of 2016. The activities can be summarized as follows:


Our new and updated bylaws has now been published, which is the final result
of our strategical work in 2015.



An evaluation of the Swedish chapters association with SFPE is finished and
presented to the members at the annual meeting. The evaluation highlighted
the positive effects of the affinity.



A lot of internal policy documents (representation, delegation, etc), as a result
of the strategic work in 2015, has been implemented successfully.



SFPE Sweden has provided input to the National Board of Housing regarding
references to standards in national regulations. The need of our input is
increasing.



SFPE Sweden has responded to several letters of referrals from the Swedish
Fire Protection Association, Swedish Civil Contingencies Agency and National
Board of Housing. Therefore a referral-committee has been formed within the
chapter and their work has been very successful this year.



Apart from being represented in the fire safety reference group of the National
Board of Housing, we are now also represented in a reference group for a
research project about ignition sources and fire outcomes and fire safety in
highrise building built of wood, connected to Faculty of engineering LTH and
the Swedish Fire Protection Association.



SFPE Sweden’s four local groups have had one meeting each. In Gothenburg,
the topic of the meeting was SP Fire 105 as in Östergötland. In Stockholm about
quality assurance of calculation models and in South about the collision
between two standards and regulations.



SFPE Sweden has continued to increase its communication on the chapter
webpage, Facebook and Twitter and our newsletter (published four times a
year) is highly appreciated. We are at the moment getting more members as a
result of this.



Last, but not least, our annual scholarship was granted to a professor in
Sweden, Göran Holmstedt, for his work in both the academic world as the
private market.
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