F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖRSVETENSKAP

BIV:s nyhetsbrev 2015:4
Ytterligare ett år har gått och 2015 är snart till ända. En ny styrelse är vald och SFPE-BIV
går in för ett roligt men intensivt år 2016. Innan det nya året startar vill jag som ny
ordförande passa på att förutom att sammanställa de senaste nyheterna i föreningen,
också presentera mig själv och min syn på föreningens arbete under kommande år.
Styrelsen har, under 2015, arbetat dedikerat på föreningens nya strategi i ledning av
Karls Fridolf. I min yrkesroll som strategisk stabschef på räddningstjänstens Skåne
Nordväst ser jag dagligen vikten av att ha en tydlig vision, en gemensam strategi och en
verksamhet som alla känner sig både delaktiga i och stolta över. 2016 kommer därför
mycket att handla om att lansera och förankra det nya strategiarbetet, bl.a. med en
konkret handlingsplan för årets och kommande års arbete. Allt för att den nya strategin
ska kännas lika naturligt för er medlemmar som för oss i styrelsen. Vi kommer även att
göra ett omtag med våra nya stadgar eftersom ni, våra medlemmar, var tydliga på
årsmötet med att ni vill ompröva resonemanget kring huruvida föreningen fortfarande
ska vara en del av SFPE. Ställningstagandet gjordes av styrelsen i samband med
strategiarbetet, men eftersom förslaget på nya stadgar inte röstades igenom, kan detta
beslut nu omvärderas. Som jag nämnde tidigare ser jag en stor vikt med att föreningens
strategi och arbete är en gemensam produkt av såväl styrelsens som medlemmarnas vilja
och nyttan med kopplingen till SFPE bör därför förtydligas under året om inget annat.
Som ni märker är delaktighet ett viktigt grundfundament för mig som ordförande och
något som jag kommer att hålla högt i styrelsens och 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 kompetens, tror
jag. Som representant för räddningstjänsten ser jag att delaktigheten och närvaron från
såväl räddningstjänstrepresentanter som andra yrkeskategorier i branschen är relativt
lågt i nuläget. Det hoppas jag kunna ändra på med den nya styrelsen! Lite klyschigt
kanske det låter, men det är faktiskt bara tillsammans som vi kan bli den riktigt
slagkraftiga och tongivande aktören som vi vill bli. Jag tror att en ökad bredd i
medlemsbasen kommer att kunna skapa en grund för att ge en stora delaktighet och ett
stort medlemsinflytande i föreningens frågor.
I övrigt kan ni i detta nyhetsbrev läsa följande nyheter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lokalgruppsmöte i Göteborg
Nya stadgar
BIV-konferensen
Remiss tillämpningsstödet
Remiss för SBF 120:8 automatiskt vattensprinklersystem
Ny ordförande för ECCG
Uppstartsmöte för ny styrelse

Lokalgruppsmöte i Göteborg
I samband med årsmötet genomförde lokalgruppen i Göteborg sitt höstmöte med ämnet
utrymning i höga byggnader. Föredragande var Mattias Delin och Johan Norén och mötet
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var både välbesökt och uppskattat. Material från träffen kommer att publiceras på
hemsidan efter ledigheterna.
Nya stadgar
De nya stadgarna genomgår nu en revidering, efter årsmötets kommentarer. På grund av
att de nya stadgarna inte antogs på årsmötet kommer styrelsen att sammankalla till
ytterligare stämma i samband med BIV-dagarna i april. De nya stadgarna kommer att
publiceras på hemsidan, för påsyn innan stämman, när de är klara.
BIV-konferensen
Arbetet med BIV-dagarna (7-8 april) pågår för fullt i ledning av Cecilia Uneram med en
driven programgrupp. Programmet börjar bli färdigt och detaljerat programinnehåll
förväntas utkomma snart. Vi hoppas att ni redan har bokat in dagarna i era kalendrar
inför nästa år!
Remiss tillämpningsstödet
Tillämpningsstödet för insatsstödjande åtgärder i höga byggnader är nu ute på remiss
och kan återfinnas på föreningens hemsida. Innan den 29 januari kan ni besvara denna
remiss.
Remiss för SBF 120:8 automatiskt vattensprinklersystem
Inom kort kommer remissen på SBF 120:8 Regler för automatiskt vattensprinklersystem
att besvaras av föreningen. Martin Nilsson kommer att samordna detta arbete i styrelsen
och vi ber därför er som medlemmar att tycka till om remissen innan den 20 januari. Mer
info i ärendet har ni fått ut via mailen.
Ny ordförande för ECCG
Nyval av ordförande för ECCG är nu aktuellt då Jimmy Jönsson överlämnar
ordförandeposten till en ny kandidat av Europas chapters ordföranden. I nuvarande
stund är Polens ordförande Piotr Tofilo nominerad och styrelsen ser ingen anledning till
att motsäga sig denna nominering, speciellt med avseende på att Polen kommer att stå
värd för årets European SFPE Conference.
Uppstartsmöte för ny styrelse
Den 20 januari 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 jag ytterligare en gång tacka Karl Fridolf för hans år som
ordförande för BIV under 2015 och jag tar nu tacksamt över förtroendet som ordförande
för föreningens arbete tillsammans med den nya styrelsen.
Sist men inte minst vill den nya styrelsen önska alla medlemmar ett riktigt GOTT NYTT
ÅR!
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