F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖR SVETENSKAP

Hej BIV-medlem
Sommar och semester är över och ledigheten har inneburit både avkoppling och reflektion.
Reflektion över BIVs framtid och vad den nya strategin innebär för föreningens verksamhet.
Mycket har redan kommit igång under detta verksamhetsår och mer kommer att påbörjas
framöver, där vi följer den strategiska planen. På hemsidan kan ni läsa styrelsens handlingsplan för strategiarbetet. Det är ett försök att på ett kortfatta sätt förklara för er medlemmar hur
den nya strategiska planen påverkar BIVs framtid. Handlingsplanen avslutar strategiarbetet
men från nyåret arbetar föreningen redan efter denna plan. Och på tal om framtiden så kommer också ett annat avgörande beslut inom en snar framtid att påverka BIVs verksamhet.
Även detta har upptagit en del tid av sommarens reflekterande. Då kommer nämligen utvärderingsgruppen att leverera resultatet av utvärderingen av BIVs anslutning till SFPE. Mycket
utredningstid och dialog med HQ styrelsen har nu kunnat summeras till ett nära avslut i frågan. Mycket pågår som sagt och i detta tredje nyhetsbrev för året kan ni läsa om följande nyheter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SFPE utvärdering
Handlingsplan strategiarbete
Samarbete Utkiken och LTH
Utvärdering Hederskodex
SFPE Award
ECCG
BIV förmedlar viktiga nyheter
BIV-stipendiet

SFPE utvärdering
Utvärderingsgruppen är nu som sagt strax klara med utvärderingsarbetet och lägesrapport i
arbetet finns presenterat på hemsidan. Nu avvaktar vi vidare arbetet från SFPE:s nya kommitté men skapar samtidigt ett beslutsunderlag till årsmötet oavsett besked. Strax innan sommaren skrev utvärderingsgruppen ett mail till HQ styrelsen och bad om en skyndsam process
i kommitteen. I svaret från HQ styrelsen utlovades en skyndsam process och resultat efter
sommaren, varför svar förmodligen väntas inom kort.
Handlingsplan strategiarbete
Förra året arbetade styrelsen som ni redan vet med att sätta den nya strategin. Nu har den
sista aktiviteten i detta arbete genomförts, d.v.s. att beskriva en handlingsplan för föreningens framtida arbete i linje med strategiarbetet. Detta så att det tydligt framgår hur den nya
strategin påverkar föreningens inriktning och arbete från och med nyåret 2015/2016. Handlingsplanen finns presenterad på föreningens hemsida.
Samarbete Utkiken och LTH
Enligt föreningens stadgar och nya verksamhetsplan ska BIV ”bidra till utveckling inom brandteknisk ingenjörsvetenskap” samt ” diskutera eventuella framtida delaktigheter i forskningsprojekt”. Föreningen vill därför vara en aktiv part i samband med genomförande av forskning
inom brandområdet och annan utvecklande verksamhet. Under våren har därför ett brev
skickats ut till ett flertal aktörer med önskemål om framtida samarbeten. Brevet kan du se på
hemsidan. Som en produkt av detta har nu ett samarbete med Utkiken inletts där BIV kommer
att ha en del i att sprida nyheter om exempelvis bygglagstiftning och byggnadstekniska frågor. Detta gör att fler medlemmar inom räddningstjänsten kommer att uppmärksamma BIV,
tror vi. Även LTH har erbjudit BIV en plats i referensgruppen för ett forskningsprojekt som
handlar om vad det är som gör att vissa bränder i bostäder får en lyckad utgång. I början av
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sommaren gick en förfrågan ut till er medlemmar om medverkan i vårt namn. Som BIV representant blev Mattias Delin utvald och vi önskar Mattias lycka till!

Utvärdering hederskodex
I verksamhetsplanen för året står det att: ” Det är viktigt att kontinuerligt arbeta på att stärka sitt
varumärke för att bedriva en verksamhet som både styrelsen och medlemmarna kan vara stolta
över. Eftersom föreningens hederskodex är så centralt i föreningens värdegrund och varumärke
så kommer arbetet under året främst att fokuseras på att undersöka intresset i föreningen för att
påbörja uppdateringen och revideringen av denna under 2016” Därför inleder styrelsen en
utvärdering av hederskodexen och styrelsen önskar nu att våra medlemmar svarar på en
enkät om förhållningssättet till den och undersöka intresset för av att påbörja en uppdatering
och revidering. Enkäten ska ta reda på följande om hederskodex: kännedom, efterlevnad,
föreningsanknytning, överensstämmelse med föreningens syfte, intresse av uppdatering,
förbättringspotential. Enkäten hittar ni på länken:
https://goo.gl/forms/yWI3UpG1gWae7CHD3 och innan den 30 oktober skulle vi behöva få in
svar på enkäten, tack!
SFPE Award
Varje år delar HQ SFPE ut chapter excellence awards till sina chapters. Förklaringen till utmärkelsen lyder: "The SFPE Board of Directors established the Award for Chapter Excellence
(ACE - formerly known as the Chapter Excellence Awards) to recognize Chapters that demonstrate excellence in contributing to the needs of their members and the Society. Three levels of
recognition are awarded – Gold, Silver and Bronze" I år fick BIV silver i denna utmärkelse vilket glädjer oss stort. Michael Strömgren var på plats i Denver och mottog utmärkelsen för
BIV.
ECCG
Den 28 juni genomfördes det andra ECCG mötet för året. Deltagande på mötet var alla ordföranden i de Europeiska chapterna, delar av huvudstyrelsen för SFPE och Piotr Tofilo som ordförande för ECCG som ledde mötet. Agendan denna gång var: Startandet av en ECCG hemsida, diskussion om visioner för ECCG, mål och väg framåt, nästa SFPE Europe conference
och nästa fysiska ECCG möte. Sammanfattningen av mötet kan läsas på hemsidan här
BIV förmedlar viktiga nyheter
BIV kommer att försöka vara en del i att sprida viktig information i branschen via bl.a. vår
hemsida framöver. Informationen ska vara avgörande för brandsäkerheten och tillämpningen/praktiserandet i branschen. Exempelvis så förmedlade BIV under sommaren en nyhet
om riskerna med galvaniserade rör i sprinkleranläggningar. Denna information är viktig vid
både projektering av nya anläggningar, i underhållet och vid kontrollen. Sådan information
vill BIV vara delaktig i att sprida. Håll utkik på hemsidan för fler sådana nyheter framöver.
BIV-stipendiet
Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen i BIVstipendiet och det måste inte vara en BIV-medlem. Läs mer om kriterierna för stipendiet och
nomineringen här.
Som ni märker händer mycket i föreningen, trots att det har varit semestertider och hösten lär
inte bli sämre. Hoppas att du som medlem ska vara med hela vägen och känner dig nöjd med
föreningens arbete!
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