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PROTOKOLL 
 
STYRELSEN FÖR SVENSK BRANDFORSKNING Ordinarie föreningsstämma i  
 Stockholm 2017-05-09 
 
 
 
 Närvarande: 9 röstberättigade medlemmar 
 
 

§ 1 
Mötes öppnades samt val av ordförande  
 
Mötet öppnades av ordförande i Styrelsen för svensk brandforskning, Tommy Arvidsson, som 
hälsade alla välkomna till årets ordinarie föreningsstämma.  
 
Tommy Arvidsson valdes till ordförande vid mötet och sekreteraruppgiften åtog sig Francys 
Eurenius. 
 

§ 2 
Justerare 
  
Anders Lundberg och Ingela Höök utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
 

§ 3 
Kallelse 
 
Det antecknades att mötet blivit vederbörligt utlyst. 
 

§ 4 
Berättelse över verksamheten 2016 
 
Verksamheten under föregående år finns i ”årsredovisning 2016 för Styrelsen för svensk 
brandforskning”.  
 
Det informerades att en lättillgänglig version av verksamhetsberättelsen togs fram för 2016. I 
denna finns en sammanställning av beviljade, pågående och avslutade projekt samt 
information om de två områden som prioriterades under 2016, nämligen ”Brandsäkerhet och 
höga trähus” och ”Erfarenheter från incidenter med lycklig utgång”. 
 
Under 2016 togs det fram en ny layout för Brandforsks rapporter och infoblad. Rapporter och 
infoblad finns tillgängliga på hemsidan under ”forskningsprojekt”. 
 
Det informerades även att Brandskyddsföreningen har under 2016 gått in med ett bidrag på 
2,7 miljoner kronor och är därmed fortfarande Brandforsks största bidragsgivare. 
 
Årsredovisningen samt verksamhetsberättelsen för 2016 återfinns på föreningens hemsida. 
 
Inga synpunkter eller kommentarer till den skriftliga redovisningen förelåg. 
 



 
§ 5 

Revisionsberättelse över Brandforsks räkenskaper och förvaltning för det gångna 
verksamhetsåret 
 
Revisionsberättelsen över Styrelsen för svensk brandforsknings räkenskaper och förvaltning 
föredrogs och lades till handlingarna.  
 

§ 6 
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
 
Resultat- och balansräkningarna fastställdes.  
 

§ 7 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Brandforsks chef 

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsens ledamöter och chefen för 
Brandforsk ansvarsfrihet för sin förvaltning under 2016. 
 

§ 8 
Val av styrelseledamöter, efter förslag av valberedningen.  
 
a. Val av ledamöter med mandattid två år 
Efter förslag av valberedningen omvaldes Martin Olander, Nils Naumburg och Caroline 
Cronsioe till ledamöter för perioden t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2019. Vidare såsom 
nyval valdes Bodil Lundberg som ledamot för perioden t.o.m. föreningsstämma 2019. 
 
b. Fyllnadsval av ledamöter  
Till det fyllnadsval som föranleds av att ordinarie ledamot Johan Litsmark lämnar sitt uppdrag 
föreslår valberedningen Petter Berg, för perioden t.o.m. föreningsstämma 2018. Beslöts att 
utse Petter Berg till ordinarie ledamot t.o.m. föreningsstämman 2018. 
 
c. Val av suppleanter med mandattid två år 
Efter förslag av valberedningen omvaldes följande suppleanter för perioden t.o.m. ordinarie 
föreningsstämma 2019; Anders Lundberg suppleant för Patrik Perbeck och Bodil Lundberg 
samt Samuel Nyström, suppleant för Kristina Lindfeldt.  
 
Vidare valdes Ingela Höök som suppleant till Petter Berg, tidigare Johan Litsmark samt 
Lynn Ranåker som suppleant för Tommy Magnusson, för perioden t.o.m. föreningsstämma 
2019. 
 
d. Fyllnadsval av suppleant. 
Till det fyllnadsval som föranleds av att suppleant Teija Mankkinen lämnar sitt uppdrag 
föreslår valberedningen Karim Peltonen, som suppleant för Anders Bergqvist, för perioden 
t.o.m. föreningsstämma 2018. 
 
e. Övriga ledamöter i styrelsen 
Kvarstår i styrelsen sedan årsmötet 2016 gör de ordinarie ledamöterna Kristina Lindfeldt, 
Patrik Perbeck, Tommy Magnusson och Henrik Braatz samt suppleanterna Johan Norén, Leif 
Skoglöf och Anders Johansson. Samtliga dessa är utsedda fram till och med stämman 2018.  
 



 
Vidare ingår i styrelsen ordförande Tommy Arvidsson, som utses av styrelsen för 
Brandskyddsföreningen Sverige, samt Brandskyddsföreningens generalsekreterare Anders 
Bergqvist. Enligt stadgarna har Brandskyddsföreningen en permanent ordinarie plats i 
styrelsen.  

§ 9 
 
Val av revisionsbyrå för granskning av räkenskaper och förvaltning 
 
Efter förslag utsågs Grant Thornton till revisionsbyrå för granskning av räkenskaper och 
förvaltning under 2017. 
 

§ 10 
Val av en ledamot till valberedning 
 
Till valberedning för tiden t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2018 utsågs, Per Sundström, 
forskningschef på MSB. Övriga ledamöter i valberedningen är enligt stadgarna ordförande 
respektive generalsekreterare för Brandskyddsföreningen Sverige. 
 

§11 
Övriga ärenden 
 
Kanslichefen informerade att efter rekommendation från revisorerna kommer Brandforsk att 
byta associationsform och övergå till en insamlingsstiftelse. Styrelsen arbetar med visionen 
för Insamlingsstiftelsen Brandforsk och kommer under hösten 2017 att påbörja processen med 
föreningens upplösande samt stiftelsens uppstart. 
 
Några ytterligare ärenden förekom inte.  
 

§12 
Avslutning 
 
Ordförande riktade ett särskilt tack till de avgående styrelseledamöterna Johan Litsmark och 
Mats Berglund samt avgående suppleanter Robert Öhrner, Teija Mankkinen och Bernt Ögren.  
 
Vidare tackade ordförande kansliets personal för det gångna året och ett särskilt tack riktades 
också till samtliga deltagarna i årsmötet. 
 
Ordinarie föreningsstämma 2017 förklaras därefter avslutat. 
 
Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.  
 
Vid protokollet: 
 
/Francys Eurenius/ 
 
Justeras: 
 
/Tommy Arvidsson/ /Anders Lundberg/ /Ingela Höök/ 
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