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Varför ändra? 

Som tidigare meddelats är planen att verksamheten vid föreningen Styrelsen för Svensk Brandforskning från 2019 överförs 
till Insamlingsstiftelsen Brandforsk. I egentlig mening har nog Brandforsk alltid fungerat som en stiftelse och diskussion om 
detta har förekommit tidigare. Frågan accentuerades på nytt för drygt två år sedan då våra nuvarande revisorer påtalade 
samma sak, dvs att verksamhetens logik stämmer bättre överens med funktionen hos en stiftelse. Ett starkt skäl för att 
förvalta verksamheten i stiftelseform är att dess långsiktighet och tydliga ändamål säkerställs. Vi är även övertygade om att 
stiftelseformen kommer att ge bättre möjlighet till att samla in medel för angelägen brandforskning. Processen har pågått 
i snart två år och förslag till stadgar har utarbetats och behandlats i nuvarande styrelsen.

Brandskyddsföreningen fortfarande huvudman för Brandforsk 

I april i år togs ett avgörande steg i och med att Brandskyddsföreningens styrelse, i sin egenskap av huvudman för Brandforsk, 
beslutade stadgarna och tog beslutet att stifta Insamlingsstiftelsen Brandforsk i enlighet med dessa. Man utsåg även en styrelse: 

• Björn Sundström, ordförande

• Anders Bergqvist, Generalsekreterare Brandskyddsföreningen

• Mats Björs, VD Swedisol

• Katarina Mohlin, Vice VD och Kommunikationschef, If

• Thomas Korssell, VD och chef för SEK, Svensk Elstandard

• Lynn Ranåker, Analysstrateg, Räddningstjänsten SYD
 
Enligt stadgarna kan styrelsen bestå av upp till sju ledamöter. Valberedningen ansåg det lämpligt att föreslå sex, så att 
styrelsen får möjlighet att själva föreslå ytterligare en ledamot om detta befinns lämpligt. 
 
Efter årsstämman 2018, se nedan, kommer Brandskyddsföreningen att genomföra ett så kallat upprop, insamlingsstiftelsens 
styrelse att konstituera sig och en ansökan om registrering inlämnas till länsstyrelsen. (Lästips: http://www.lansstyrelsen.
se/Stockholm/Sv/naringsliv-och-foreningar/stiftelser/bilda-och-registrera/vad-ar-en-stiftelse/Pages/insamlingsstiftelse.aspx)

Årsstämman beslutar 

För att överföra verksamheten behöver nuvarande föreningen Styrelsen för Svensk Brandforskning upplösas och tillgång-
arna överföras till den nya stiftelsen. 

Enligt stadgarna gäller att ” För beslut om Brandforsks upplösning fordras samstämmande beslut med minst 3/4 majoritet 
vid två på varandra följande årsstämmor, samt ett efterföljande beslut i Brandskyddsföreningens styrelse. Brandforsks till-
gångar ska därvid användas för att betala de pågående projekt som har beviljats medel och för att finansiera nedläggningen 
av kansliet. Om tillgångar finns efter dessa vidtagna åtgärder ska frågan om användning av inte förbrukade medel hänskjutas 
till styrelsen för Brandskyddsföreningen Sverige.” 

Om årsstämmorna 2018 och 2019 beslutar om upplösning kommer alltså verksamheten och dess tillgångar efter beslut i 
Brandskyddsföreningen styrelse därefter att övergå till Insamlingsstiftelsen Brandforsk. 



I praktiken 

Att verksamheten i en förening övergår i stiftelseform är i praktiken en odramatisk och inte ovanlig företeelse. Att den 
nya stiftelsen skulle behålla namnet Brandforsk var en självklarhet. Ett gott och inarbetat varumärke ändrar man inte.  

För forskarna kommer för pågående projekt inte påverkas av förändringen eftersom vi i alla nytecknade projektavtal 
infört möjligheten att överlåta rättigheter och skyldigheter för pågående forskningsprojekt till annan juridisk person. 

2018 års ansökningsomgång kommer att genomföras av den nuvarande föreningen. 

För alla som idag stödjer Brandforsk med bidrag kommer vi att skicka ut särskild information med förslag till nya avtal i 
början av 2019. 

Som ni kanske vet har arbetet med att dokumentera Styrelsens för Svensk Brandforskning historia pågått ett tag. Nu ska 
vi slutföra detta arbete och en minnesbok kommer att finnas framme till 40-årsjubileet 2019. En epok är slut, men nästa 
börjar och verksamheten fortsätter med förnyad energi!



1979 bildades Brandforsk som svar på behovet av ett
gemensamt organ för att initiera och finansiera forskning
och utveckling inom brandsäkerhetsområdet.

Brandforsk är statens, försäkringsbranschens och industrins gemen-
samma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika slag av 
brandforskning. 

 Huvudman för Brandforsk är Brandskyddsföreningen och verksam-
heten leds av en styrelse och bedrivs i form av projekt vid universi-
tet och högskolor, forskningsinstitut, myndigheter och företag.

Årstaängsvägen 21 c 
Box 472 44, 100 74 Stockholm

Tel: 08-588 474 14
brandforsk@brandskyddsforeningen.se

Boverket
Brandskyddsföreningen Västernorrland
BRA, Sveriges brandkonsultförening
Brandkåren Attunda
Brandskyddslaget AB 
Briab
Dina Försäkringar
Folksam
Fortifikationsverket
Försäkrings AB Göta Lejon
Halmstad Räddningstjänst
If Skadeförsäkring
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
Kiruna Räddningstjänst
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kristianstads Räddningstjänst
Lantmännen
MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap
NBSG, Nationella Brandsäkerhetsgruppen
Nerikes Brandkår
NCC Försäkrings AB
Piteå Räddningstjänst 
RISE, Research Institutes of Sweden AB
Räddningstjänsten Boden
Räddningstjänsten Gällivare
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 
Räddningstjänsten Kalix

Räddningstjänsten Luleå
Räddningstjänsten Medelpad
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Räddningstjänsten Skinnskatteberg
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Räddningstjänsten Storgöteborg
Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Östra Götaland
Räddsam F, Räddningstjänsterna i Jönköpings län
Räddningstjänsten Oskarshamn
Sandvik
Scania CV AB
Sirius International Insurance
Skanska Försäkrings AB
Sparia Försäkringsbolag
Stockholms Stads Brandförsäkringskontor
S:t Erik Försäkrings AB
Storstockholms Brandförsvar
Södertörns brandförsvarsförbund
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Södra Älvborgs räddningstjänstförbund
Trafikverket
Trygg-Hansa
Uppsala brandförsvar
Värends Räddningstjäst
Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund
Örnsköldsviks Räddningstjänst
Östra Skaraborg Räddningstjänst
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