F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖRSVETENSKAP

BIV:s nyhetsbrev 2015:1
Hej BIV-medlem,
Den 11 februari inledde BIV:s styrelse det nya verksamhetsåret med en uppstartsträff på Ideon
Gateway i Lund. Bland annat togs principiella beslut om arbetsinriktning under året, och grunden för
en verksamhetsplan lades. För att öka transparansen om vad BIV:s styrelse arbetar med kontinuerligt
under året togs även beslutet att kontinuerligt skicka ut ett nyhetsbrev till våra medlemmar. Under
2015 kommer därför totalt fyra nyhetsbrev att skickas ut under mars, juni, september och december
månad. Arbete kommer även att läggas ner på att öka nyhetsspridningen på vår hemsida sfpe-biv.se,
på Facebook och på Twitter.
I det här första nyhetsbrevet kan du bl a ta del av information om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BIV:s verksamhetsplan för 2015
Styrelsen inleder omfattande strategiarbete
Daniel Rosberg syns i SFPE-webinar
1st SFPE Europe Conference Fire Safety Engineering
Nationell konferens planeras för 2016
Tack för allt Sven Erik Magnusson
FPE Emerging Trends February 2015
Nya riktlinjer för tillämpningsstödsarbete

Om du som medlem har några frågor till oss i BIV:s styrelse eller bara vill tycka till om det arbete vi
bedriver är du välkommen att höra av dig till mig!

BIV:s verksamhetsplan för 2015
Den verksamhetsplan som i stor utsträckning styr styrelsens arbete under verksamhetsåret är nu klar
och finns publicerad på föreningens hemsida. Mer information kan läsas här: http://sfpebiv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10156-2015-ars-verksamhetsplan.

Styrelsen inleder omfattande strategiarbete
Under verksamhetsåret kommer en särskild arbetsgrupp att arbeta med att ta fram en
långsiktigstrategisk plan för BIV: Mer information kan läsas här: http://sfpebiv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10158-styrelsen-inleder-omfattande-strategiarbete.

Daniel Rosberg syns i SFPE-Webinar
Den 27 april, kl 17-18 svensk tid, kommer Daniel Rosberg att synas i ett av SFPE:s onlinesända
webinarer. Det är med anledning av det arbete som han och övriga medlemmar i arbetsgruppen för
BIV:s tillämpningsdokument om CFD-beräkningar med FDS som han har bjudits in av SFPE HQ att
medverka. Mer information kan läsas här: http://sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10157-danielrosberg-syns-i-sfpe-webinar-om-cfd-beraekningar.
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1st SFPE Europe Conference Fire Safety Engineering
I år arrangeras den första Europeiska SFPE-konferensen på temat Fire Safety Engineering, och fokus
för årets konferens är brandingenjörens roll och professionella utövning. Anmälan har nu öppnat,
och om du anmäler dig innan den 20 april får du ett rabatterat pris. För företag finns även
möjligheten att sponsra arrangemanget och samtidigt göra reklam för sitt varumärke. Mer
information kan du läsa här: http://sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10150-2015-sfpe-europeconference.

Nationell konferens planeras för 2016
Enligt traditionen borde 2015 vara ett år då BIV arrangerar en nationell konferens. Med anledning av
SFPE:s europeiska konferens så sker det inte i år, däremot inleds arbetet med att anordna en
nationell konferens 2016 istället. Mer information kan du läsa här: http://sfpebiv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10159-nationell-konferens-planeras-foer-2016.

Tack för allt, Sven Erik Magnusson
Sven-Erik Magnusson, en pionjär inom det brandtekniska ingenjörsvetenskapsområdet, avled efter
en kortare tids sjukdom i vintras. BIV valde att hedra Sven Eriks minne i form av en begravningskrans.
Mer information, liksom en kortare minnestext författad av Sven Eriks tidigare chef, gode vän och
styrelseledamot i BIV (Robert Jönsson), kan du läsa här: http://sfpebiv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10145-tack-foer-allt-sven-erik-magnusson.

FPE Emerging Trends
SFPE skickar regelbundet ut sitt e-magasin "SFPE Emerging Trends" där artiklar och inlägg om aktuella
trender och ämnen i vår bransch sammanställs. Nyhetsbrevet är gratis att prenumerera på, även om
du inte är medlem i moderföreningen. Mer information kan du läsa här: http://sfpebiv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10151-fpe-emerging-trends-february-2015.

Nya riktlinjer för tillämpningsstödsarbete
Styrelsen har nu levererat nya riktlinjer för tillämpningsstödsarbete. Det har medfört att
arbetsgruppen för tillämpningsstödsarbetet för insatsstödjande åtgärder i höga hus nu kan slutföra
sitt arbete. Tillämpningsstödet kommer att levereras under sommaren.

Vill du inte längre få utskick från BIV?
Om du inte längre vill få information från BIV via e-post kan du avregistrera dig från e-postutskick på
föreningens hemsida. Allt du behöver göra är besöka http://www.sfpe-biv.se/, välja ”Medlemssidor”
och logga in med dina användaruppgifter. Därefter klickar du på ”Min information” och klickar ur
rutan för E-postutskick. Observera att du då varken kommer att få den här typen av nyhetsbrev eller
annan information om t ex lokalgruppsträffar.
Med vänlig hälsning
Karl Fridolf, ordförande
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