F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖR SVETENSKAP

Hej BIV-medlem
Tiden går snabbt och likaså starten av BIV-året 2016. En rivstart och mycket har hänt
under de första 3 månaderna. I årets verksamhetsplan, som ni hittar här,
kan ni även läsa allt som kommer att hända under året, vilket beslutades om på styrelsens
första planeringsmöte i Helsingborg. Styrelsens medlemmar var alla överens om att vi
inte vill förlora momentum i arbetet efter ett intensivt 2015 och därför var alla angelägna
om att driva arbetet framåt under 2016 i linje med den strategiska planen. I detta första
nyhetsbrev för året kan ni läsa om följande nyheter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ny hemsida
Lokalgruppsmöte i Östergötland
BIV-dagarna
BIV 20år
Ordförandemöte i ECCG
Utvärdering av SFPE
Tillämpningsstödet för insatsstödjande åtgärder i höga byggnader klart
Remisser för föreningen
BIV delaktig i fler referensgrupper

Nya hemsida
I början av året lanserades vår nya hemsida med ny layout och nya enklare funktioner. Vi
hoppas att du som medlem kommer att uppskatta den nya hemsidan med allt den har att
erbjuda. Hemsidan kommer att fyllas på med material under hela året så håll utkik om det
är något som du letar efter och tipsa gärna styrelsen om det är något som du saknar.
Lokalgruppsmöte i Östergötland
Den 2 mars hade den nya lokalgruppen i Östergötland sitt lokalgruppsmöte och mötet
var både välbesökt och uppskattat. Ämnet var EKS 10 och Daniel Rosberg och Robert
Jönsson var föredragshållare. Material från träffen kommer att publiceras på hemsidan
inom kort.
BIV-dagarna
Arbetet med BIV-dagarna (7-8 april) har pågått för fullt i ledning av en driven
programgrupp. Programmet kommer att handla om brandskydd i olika skeden, såväl
forskning, projektering, drift som erfarenhetsåterföring. Detta för att tilltala så många
olika yrkesgrupper som möjligt. Konferensen kommer att bedrivas i tätt samarbete med
Luleå Tekniska universitet och arrangemanget kommer därför bana väg för varaktiga
relationer med en av våra student- och forskningsanläggningar i Sverige. Helt i linje med
våra önskemål i strategiarbetet. Ca. 150 deltagare kommer att delta på konferensen.
BIV 20 år
Den 12 mars fyllde föreningen hela 20 år. Eftersom vi har en konferens i nära anslutning
till denna jubileumsdag kommer vi att fira föreningens födelsedag under konferensen.
Ordförandemöte i ECCG
Polens ordförande Piotr Tofilo kallade alla europeiska ordföranden på ECCG möte den
11 februari och förutom att starta upp det nya ECCG-årets aktiviteter, diskuterades även
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den kommande SFPE konferensen i Polen 23-25 maj. Där kommer alla ordföranden i
Europa att mötas i person. Sammanfattningen av mötet kan ni läsa här.
Utvärdering av SFPE
På årsmötet ville ni medlemmar att vi i styrelsen skulle utvärdera föreningens tillhörighet
till SFPE under året. Därför tillsatte styrelsen en utvärderingsgrupp som har startar
arbetet med att skapa ett beslutsunderlag för föreningens framtid, med eller utan SFPE.
En del i deras arbete har varit att författa och skicka ett öppet brev till SFPE:s styrelse och
beskriva våra synpunkter på SFPEs nya stadgar och regler och dess konsekvenser för
BIV. Den 21 mars fick styrelsen ett långt och tillmötesgående mail tillbaka från Nicole
Testa Boston (VD) och Milosh Puchovsky (ordförande), där man svarade på BIVs
synpunkter men också bad oss att avvakta vidare arbeten och nya ställningstaganden i
SFPE:s styrelse under våren. Utöver brevet till SFPE:s styrelse har även
utvärderingsgruppen skickat ut en enkät till er medlemmar som vi ber er att besvara
innan den 4 april på följande länk. Vidare är en medlemsdialog inbokad på BIV-dagarna
för att diskutera ämnet vidare med er medlemmar. Fortsättning följer således i ärendet.
Tillämpningsstödet för insatsstödjande åtgärder i höga byggnader klart
Tillämpningsstödet för insatsstödjande åtgärder i höga byggnader upp till 16 våningar är
nu klart. Arbetsgruppen har haft sitt sista möte om hanteringen av remissvar och stödet
kommer nu att publiceras inom kort. Styrelsen vill därför tacka alla personer i såväl
arbetsgruppen som referensgruppen för det stora arbete och tålamod som har lagts ner
på detta arbete och hoppas att branschen ska ha stor användning och hjälp av
tillämpningsstödet.
Remisser för föreningen
På bara 3 månader har föreningen svarat på ett flertal remisser för olika aktörer (bl.a SBF
och Boverket). I närtid kommer föreningen även att svara på ytterligare 2 remisser om
utrymningslarm och automtiskt brandlarm. Vi har märkt att intresset för och
förfrågningarna om att BIV ska vara en remissinstans har ökat, vilket är mycket positivt
och helt i linje med den roll vi vill ha i dessa frågor. Detta medför dock också att tiden och
engagemanget för föreningen har ökat och vi önskar därför nu starta en utsedd
remissgrupp, bestående av föreningens medlemmar, som hanterar BIVs framtida
remisser. Mer info i ärendet har ni fått ut via mailen, och ligger även på hemsidan, och vi
hoppas att flera av er medlemmar ska vara intresserade av att delta i denna grupp! Om
du är intresserad av att delta så skicka ett mail till martin.nilsson@aig.com.
BIV delaktig i fler referensgrupper
Liksom önskemålet om att vara remissinstans, ökar också föreningens delaktighet i fler
referensgrupper. Genom Sören Isaksson (Willis Tower Watson) deltar nu BIV också i
SBFs grupp för vattendimma och rapportering från det första mötet går att läsa här.
Genom Martin Nilsson (AIG) deltar BIV sen tidigare i SBFs regelgrupp för sprinkler och
rapportering från deras första mötet för året, går att läsa här.
Som ni märker händer mycket i föreningen just nu och året har bara börjat. Styrelsen ser
med spänning fram emot resten av året. Innan nyhetsbrevet är slut vill vi ytterligare en
gång välkomna er till Luleå 7-8 april och två spännande dagar i norr! /Styrelsen
Org-nr: 802406-2575
E-post: info@sfpe-biv.se
Hemsida: sfpe-biv.se

Sida 2 av 1

