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RAPPORT FRÅN HÖSTMÖTET  

– KOMMANDE UTBILDNINGAR, NYTT OM RISE, ID06  
Hej, 
Så har hösten kommit och för en del även försmak av vinter. Höstens arbete är i 
full gång och så även inom BRiF. Här kommer en kort rapport. 

Höstmötet 
I år var det premiär för leverantörsutställning som en del av höstmötet. Ett 
mycket uppskattat inslag med fem företag på plats. Bra tillfälle att prata teknik 
och umgås. Vi redogjorde för arbetet med den nya europastandarden som 
föreningen deltar i. Vidare berättade vi om våra utbildningar och olika 
föreningsfrågor. Mest uppskattat var föredraget av vår huvudgäst, den före 
detta fotbollsdomaren på världsnivå Jonas Eriksson. Han gav en fängslande 
berättelse om ledaskap, teamwork och utmaningar i ett extremt utsatt och 
hårdgranskat jobb. Dagen avslutades med trevligt umgänge och gemensam 
middagskryssning. 

Webbanpassning av våra utbildningar 
Arbetet med webbanpassning av utbildningen har Plls vidare stoppats. Vi 
behöver reda ut räQgheter, finansiering och en del andra frågor. Vi jobbar vidare 
men Plls vidare gäller våra befintliga utbildningar. Vi vill även påminna aS 
kontrollera gilPghet på era utbildningsbevis samt utbildningsstatus iinom 
företaget. Utbildningen är är eS krav för aS få arbeta enligt BRIF3Q. 

Arbetet med ny europastandard för relining i fas5gheter 
RISE uppdrag att ta fram förslag till ny europastandard för relining pågår. 
Föreningen anser det mycket viktigt att aktivt medverka till utformningen av 
den nya standarden. Därför är vi mycket tacksamma för det 
finansieringsstöd vi fått från några av medlemmarna vilket krävts för att 
kunne ge klartecken för RISE att genomföra arbetet. Företagen som bidrar 
är Repipe AB, ISAB Rörinfodring Syd AB, Aarsleff Rörteknik AB, Tubus 
Systems AB och Proline Group AB. Föreningen har även valt att gå med i den 
arbetsgrupp som ska bedöma och godkänna det förslag som Rise tar fram. 
Vi hoppas därmed få goda möjligheter att påverka arbetet så att den 
standard vi redan har och följer inte försämras. 

Nya ID06-kort med BRiF3Q-logga 
Kravet för att ha BRiF3Q-loggan på ID06-kortet är att man genomfört utbildningen och har ett giltigt utbildningscertifikat. 
Certifikatet är giltigt i fem år. Därefter krävs omprov. Ansvarig för uppgifter till kortutgivaren är arbetsgivaren. BRiF har 
samverkan med Nexus. Ni som företagsledare/ägare ansvarar för att lämna uppgifter om personalen till Nexus. Nexus 
stämmer sedan av att utbildningscertifikatet är giltigt mot föreningens utbildningsregister. 
 
Detta var allt för denna gång. Nu hoppas vi att ni får en fortsatt fin höst med bra beläggning i orderböckerna! 

Med vänliga hälsningar 

Kansliet och styrelsen för BRiF 

Höstens utbildningar 
8-10 okt, Montörsutbildning 
Fagerudd, Enköping. 

11 okt, Besiktningsutbildning 
Fagerudd, Enköping 

8 nov, Besiktningsutbildning 
Scandic Triangeln, Malmö 

YGerligare informaHon om 
utbildningarna hiGar ni på vår 
hemsida. 

 hXps://brif.se/utbildningar/ 
 
Om ni missat aS anmäla er eller 
är intresserade av aS gå nästa 
kurs så kan ni maila Pll kansliet. 
Kontaktuppgiaer hiSar ni på 
hemsidan. hXps://brif.se 
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