Program
09.00-10.00

Registrering och kaffe
Kaffe serveras i utställningen

10.00-10.30

Välkommen till Brandskyddat Trä 2017, Föreningen NBT – listade produkter
Fredrik Westin, ordf NBT, Lazaros Tsantaridis, sekr NBT

10.30-11.00

Träbyggande i Sverige idag
Johan Fröbel, Svenskt Trä

11.00-11.30

Träbyggande i praktiken
Arne Olsson, Folkhem

11.30-12.15

The presence of timber in urban housing projects
Ute Christina Groba, AHO

12.15-13.30

Lunch och besök i utställningen
Kaffe serveras i utställningen

13.30-14.00

Brandskydd under byggtiden
Lisa Broberg, Torkel Danielsson, Brandskyddslaget

14.00-14.45

Norges bygg- och brandregler
Trond S. Andersen, Direktoratet for byggkvalitet

14.45-15.30

Utställningsbesök
Kaffe serveras i utställningen

15.30-16.30

Presentation av produkter och tjänster för brandskyddat trä
5 min/deltagare

16.30-16.50

Paneldebatt med föredragshållarna
Moderator Fredrik Westin

16.50-17.00

Sammanfattning
Vad har vi lärt oss idag?

17.00-

Mingel i utställningen

Nutid och organisering
• Ideell förening
• Organisation

• Årsmöte för medlemmar
• Styrelse
• Teknikergrupp

• Resurser
•
•
•
•

Medlemsavgifter + avgifter från listade produkter (~260 kSEK)
Köper kanslitjänser (medlemshantering och administration)
Köper analystjänster (listade produkter)
Övrigt är ideella insatser från medlemsföretagen

Teknikergruppens uppdrag
TG arbetar på uppdrag av NBT styrelse. Angelägna ärenden som bör tas upp av NBT skall först
godkännas av NBT styrelse för att sedan beredas av TG. Detta för att NBT som förening skall arbeta
med gemensamma mål.
• Ansvarsuppgifter
• Bevaka att hemsidan www.brandskyddattra.info är korrekt och föreslå uppdateringar
• Bevaka och lämna kommentarer till nya regler och lagar, nationellt och internationellt
• Vid behov föreslå nya riktlinjer som främjar användandet av brandskyddat trä till relevanta organisationer,
nationellt och internationellt
• Informera styrelse och medlemmar om tekniska nyheter och FoU som berör brandskyddat trä och dess
användning
• Ge teknisk support till medlemmar i NBT

• Arbetsuppgifter

• Kontrollera och uppdatera hemsidan www.brandskyddattra.info
• Arbeta på uppdrag från styrelsen för att sedan återkomma med fullkomligt förslag till NBT styrelse.
• Uppdragen skall noga dokumenteras och planeras med ansvarsfördelning, tidsplan och skriftlig
sammanställning av förslag.
• Innan uppdragen återrapporteras till styrelsen för beslut skall TG se till att förslagen har varit ute på remiss till
samtliga medlemmar i NBT.
• Arbetet i TG skall fördelas på kompetens hos respektive ledamot.
• Det står ledamöterna fritt att ta hjälp av personer utanför TG och NBT.

Funderingar om NBTs framtida funktioner
• Agera som en professionell branschförening genom att representera och
främja medlemmarnas kunskap och verksamheter genom att påverka
branschens utveckling och framtid
• Företräda och driva medlemmarnas kollektiva intresse och agera som en
grupp där så är tillämpligt
• Framhålla bästa tillgängliga teknik och regelefterlevnad
• Informera och ge råd till medlemmarna och alla intressenter om teknik och
kunskap om brandskyddat trä
• Bidra till utvecklingen av teknik och regelverk
• Samverka med myndigheter och organisationer avseende regelverk för att
öka säkerhet
• Verkar för nationell, Nordisk och Europeisk samordning

Föreningens roll i framtiden
Vi är på väg:
• Från intressentförening  till branschorganisation
• Från kontrollsystem för produkt  även certifiering av tjänster
Att diskutera:
• Från Nationell  till Europeisk
• Från faktasammanfattande  till tongivande
• Från att motverka avarter på marknaden/samordna  till att driva
medlemmarnas intressen och påverka branschens framtid
•  Mot samverkan och allianser

