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Övriga
närvarande

§1
Mötets öppnande
§2
Mötets behörighet
§3
Mötesfunktionärer

Inga

Martin Estlund förklarar mötet öppnat.
Inga invändningar mot mötets behörighet då antalet närvarande
medlemmar överskrider minimumgränsen på 20 personer.
Mötesordförande
Beslut: Mötet väljer Martin Estlund till mötesordförande.
Mötessekreterare
Beslut: Mötet väljer Anna Henriksson till mötessekreterare.
Justerare
Beslut: Mötet väljer Anton Håkansson och Martin Sigvardsson justerare.

§4
Adjungeringar
§5
Dagordning

Rösträknare
Beslut: Mötet väljer Daniel Håkansson, Dea Ternström och Eleonora
Grönlund till rösträknare.
Inga adjungeringar.
Tobias Mörtlund yrkar lägga till punkten 11.1 valprocedur.
Martin yrkar byta plats på punkt 9 och 11.
Beslut: Dagordning godkänns i ändrat skick.

§6
Beslutsuppföljning

Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
stadgar angående sexmästeri, se bilaga 1.
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Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande tillägg i
stadgar angående informationsansvarig mot gymnasieelever (IMG), se bilaga 2.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande tillägg i
stadgar angående studierådets sammansättning, se bilaga 3.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
stadgar angående medlemskap i BIIF, se bilaga 4.
Tobias Mörtlund poängterar att BIIF är en intresseförening vars
kärnverksamhet är knuten till TLTH. Det är viktigt att ha i åtanke att
minst två tredjedelar av medlemmarna ska vara medlemmar i kåren och
att föreningens legitimitet minskar ju större andel som inte har
kårmedlemskap.
Det diskuteras att det är så pass liten del som har ursprung annat är från
LTH för att det ska vara avgörande i frågor.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
stadgar rörande föreningsmötets beslutsmässighet, se bilaga 5.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
stadgar angående valberedning, se bilaga 6.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
stadgar angående funktionärsantal i utskotten PR-grupp, datorgruppen samt
sportrådet, se bilaga 7.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
stadgar angående namnbyte från datoransvarig till webbi, se bilaga 8.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar ärende gällande likabehandlingspolicy, se bilaga 9.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
§7
Information

Ordförande
Martin informerar om de åtaganden han haft under året, både som
ordförande i BIIF-styrelsen och som representant i V-styrelsen.
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Sekreterare
Anna informerar om diverse utförda uppgifter utöver det traditionella
sekreterararbetet.
Kassör
Daniel informerar om sitt arbete som kassör där han bokfört och hållit
koll på föreningens ekonomi.
Studierådsordförande
Karolina informerar om sitt arbete som studierådsrepresentant. Hon har
under året utsett årets lärare, hållit i studiekvällar, utsett två nya
representanter i Bi14 till studierådet. Hon har även deltagit på ett stort
antal möten och arbetat med programledningen inför ett nytt upplägg av
brandingenjörsprogrammet.
Sexmästare
Pernilla informerar om sitt arbete som sexmästare där hon under året har
ordnat med mat och fika till diverse tillställningar tillsammans med
brandsex. Hon har hållit i BTR-pub, höstfest samt ordnat lokaler till
evenemang under nollningen.
PR-chef
Dea informerar om sitt arbete som PR-chef där hon bland annat sålt
overaller under nollningen samt ordnat med marknadsföring inför
tillställningar. Hon har även sålt nya märken som beställts via BIIF och
arbetat fram prototyper av hoodtröjor som finns att prova.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa informerar att året varit bra ur arbetsmarknadssynpunkt. Hon har
under året ordnat totalt nio företagspresentationer med en variation av
lunch- och kvällspresentationer. Hon har även startat ett nytt projekt
kallat Stockholmsresan där studenter får åka till Stockholm och träffa
företag. Arbetsmarknadsguppen har närvarat på utställningar och
kommer även närvara på konferensen BRANDSKYDD 2014.
Sportbas
Eleonora informerar om sitt arbete som sportbas där hon ordnat diverse
evenemang. Under våren höll hon i fotbollsturnering, femkamp och
brandmil. Under hösten har hon hittills hållit i innebrandy och hockey
men planerar även en volleybollturnering. Hon informerar att hon varit
mycket delaktig i arbetet med AktU och framförallt deras aktiviteter
under nollningen.
Webbi
Johannes informerar att han under året arbetat med hemsidan som haft
säkerhetsproblem. Han har varit i kontakt med både kårens
säkerhetsansvariga och datasektionen för att lösa problemet.
Övrig information
Tobias Mörtlund informerar att det pågår ett val till kårens fullmäktige
och uppmanar samtliga närvarande att rösta på kårens hemsida.
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§8
Budget

§9
Inkomna motioner

Daniel informerar att han gjort ett budgetförslag för räkenskapsår 2015,
se Bilaga 10. Förra årets kassör Emma Ingmarsson överlämnade en
preliminär budget som Daniel finjusterade utifrån förra årets kostnader.
Han presenterar budgeten och går igenom de olika posterna. Idén är att
fortsätta jobba med budgeten och revidera den till vårterminsmötet.
Beslut: Mötet beslutar godkänna budgeten.
Martin Estlund presenterar Tobias Mörtlunds motion gällande ändring i
stadgar angående kallelse av revisorer till ekonomimöte, se bilaga 11.
Tobias Mörtlund poängterar att revisorerna bör kallas för en bättre
transparens.
Beslut: Mötet bifaller motionen.
Martin Estlund presenterar Albin Gudmundssons motion gällande tillägg i
reglemente om åliggande för Studeranderepresentant Föreningen Sveriges Brandbefäl –
SBB, se bilaga 12.
Pernilla Lindau lyfter frågan ifall lunchpresentationer eller liknande är
menat att ske i samarbete med arbetsmarknadsgruppen.
Tobias Mörtlund anser att om SBB utnyttjar de kanaler som finns borde
BIIF få pengar för det; företag ska inte få dra nytta av utskick utan att
BIIF tjänar på det.
Karolina tar upp första punkten och avser ett förtydligande att föreningen
avser SBB och inte BIIF.
Johannes Corbee instämmer i att företag inte ska kunna göra reklam för
sig själva utan att BIIF-styrelsen kan påverka eller ta betalt. Utskick bör
gå genom styrelsen och de ska ges möjlighet att skicka helt fritt.
Dea Ternström föreslår att stryka orden med mailutskick.
Eleonora Grönlund föreslår ett tillägg i motionen att BIIF-styrelsen ska
godkänna mailutskick.
Tobias Mörtlund föreslår stryka formuleringen ”SBB betalar transport”
då BIIFS reglemente inte kan styra andras organisation.
I dagsläget får representanten betald transport, Martin Estlund föreslår att
omformulera det så det inte står som ”krav”.
Tobias Mörtlund anser det höra hemma i ett testamente då det inte kan
stå i vårt reglemente att de ska betala transport.
Eleonora föreslår att vända på det så det står att BIIF inte ska betala
transport.
Martin Estlund anser det vara onödigt då aktiviteten även ligger i
föreningens intresse.
Karolina Lund vill förtydliga att det är SBBs föreningsmöte och inte
BIIFs som avses, både i reglemente och testamente.
Martin Estlund föreslår ett förtydligande genom att skriva SBB istället för
”föreningen”. Han vill kontrollera med Albin Gudmundsson innan
ändringen genomförs.
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Beslut: Mötet bifaller ändringen under nämnda förutsättningar.
Tobias Mörtlund föreslår en omformulering till att SBB ska använda sig
av ordinarie informationskanaler då de ska behandlas som andra
organisationer som vänder sig till BIIF.
Dea Ternström föreslår att stryka det skrivna efter ordet ”verksamhet” på
punkt ett.
Beslut: Mötet bifaller motionen med gjorda ändringar.
Martin Estlund presenterar Sofia Majtorps motion gällande tillägg i
reglemente om kontaktperson för studeranderepresentant, se bilaga 13.
Tobias Mörtlund önskar en förtydligande att det avser ”av BIIF valda
representanter”.
Sofia Majtorp anser det som givet då de som är representanter har blivit
invalda av BIIF under föreningsmötet.
Tobias Mörtlund poängterar nyttan av att vara övertydlig då det lätt kan
misstolkas.
Martin Estlund yrkar att göra ett förtydligande att kontaktpersonerna ska
vara valda av BIIF.
Beslut: Mötet bifaller motionen med ändring.
Martin Estlund presenterar Fredrik Petterssons motion gällande införande
av ny funktionärspost – reseledare, se bilaga 14.
Martin Sigvardsson annonserar att skidresan blir av i år.
Erika Lövström poängterar att den inte är i BIIFs regi då Martin tagit
över den. Hon anser även att det inte saknas ordentligt organiserande för
att få till en skidresa utan snarare intresse från medlemmarna.
Martin Estlund menar att funktionärsposten innebär en tydlig uppgift och
ger ett syfte till sportrådet. Martin ger ett motförslag att lägga dessa
ansvarspunkter (punkt 2,3 och 5) under sportrådet istället för att införa
nya poster.
Tobias Mörtlund lyfter frågan kring om det är intressant att styra
sportrådet att ordna en resa eller om det ska vara fritt och anser att denna
tid kan läggas på annat.
Erika Lövström anser det inte vara är en orimlig arbetsbörda utan att
förslaget från Martin Estlund kan röstas igenom.
Martin Estlund föreslår att det ska lämnas öppet huruvida det ska ordnas
en stor resa eller om fokus ska ligga på att ordna mindre aktiviteter.
Han föreslår även att det kan läggas till ”om intresse finns” i slutet på
punkt tre.
Simon Helander föreslår att det även ska läggas till ”försöka” till punkt
tre.
Martin Estlund föreslår att flytta punkt 2,3,5 till sportrådet samt lägga till
en formulering ”om så är möjligt ordna en resa”.
Beslut: Mötet bifaller motionen med förändring.
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§10
Inkomna propositioner

Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande tillägg i
reglemente om åligganden för PR-chef, se bilaga 15.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
stadgar angående arbetsmarknadsgruppens samverkan, se bilaga 16.
Tobias Mörtlund lyfter frågan kring hur relevansen att vara med i
näringslivsutskottet då det endast arbetar för V-studenterna.
Martin Estlund replikerar att det handlar om att ge incitament till att
kommunicera med V som besitter mycket kunskap som ger möjlighet att
utveckla arbetsmarknadsgruppen.
Tobias Mörtlund poängterar att industrikontaktkollegiet finns där allas
utskott på sektionerna finns representerade.
Martin Estlund svarar att Linnéa Hjelte har varit kallad till
industrikontaktkollegiet och närvarat på möten där och önskar bli kallad
dit regelbundet.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
reglemente angående arbetsmarknadsgruppens samverkan, se bilaga 17.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
reglemente angående åligganden för studierepresentant Sveriges brand- och
riskingenjörer - SVEBRING, se bilaga 18.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
reglemente angående åligganden för kontaktperson RUB, se bilaga 19.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
reglemente angående åligganden för posten informationsansvarig mot gymnasieelever
(IMG), se bilaga 20.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande tillägg i
reglemente om åligganden för studierådsordförande, se bilaga 21.
Det diskuteras att studierådet borde välja representanter istället för endast
studierådsordförande då det ger ett bättre stöd till beslutet. Martin
Estlund föreslår att stryka näst sista punkten i propositionen för att
istället lägga det till åligganden för studierådet.
Beslut: Mötet bifaller propositionen med förändring.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
stadgar gällande föreningens sammansättning, se bilaga 22.
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Tobias Mörtlund poängterar att tanken bakom posten som
hedersmedlem inte är att man ska ha möjlighet att rösta utan endast är för
att tacka personen i fråga.
Karolina Lundh poängterar att det står i stadgarna att hedersmedlemmar
endast har yttrande och yrkanderätt.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
reglemente angående åligganden för likabehandlingsombud, se bilaga 23.
Tobias Mörtlund anser att första gulmarkerade punkten avser ordförande
och att det bör förtydligas att det avser i likabehandlingsfrågor. Han anser
även att det är otydligt vad likabehandlingsombudet ska kallas till och att
det bör läggas till att det är till styrelsemöten.
Beslut: Mötet bifaller propositionen med förändringar.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande tillägg i
reglemente om åligganden för sportbas, se bilaga 24.
Tobias Mörtlund önskar ett förtydligande att sportbasen ska anordna
även icke sportrelaterade aktiviteter.
Martin Estlund föreslår ett godkännande av propositionen med precis
nämnda tillägg.
Beslut: Mötet bifaller propositionen med förändringar.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande tillägg i
reglemente om åligganden för sexmästare, se bilaga 25.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande tillägg i
reglemente om åligganden för sportbas, se bilaga 26.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande tillägg i
reglemente angående HT-mötets åligganden, se bilaga 27.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande tillägg i
reglemente om åligganden för arbetsmarknadskontakt, se bilaga 28.
Tobias Mörtlund undrar om det finns bidrag för att gå på mässor och
liknande arrangemang avseende första punkten.
Martin Estlund svarar att det ligger i föreningens intresse att
marknadsföra sig.
Tobias Mörtlund tycker det i första stycket ska ändras till ”att
marknadsföra BIIF”.
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Martin Estlund hävdar att BIIF utgörs av studenterna vilket innebär
samma sak.
Johannes Corbee påpekar att det går att söka pengar av programmet för
att åka på mässor.
Tobias Mörtlund menar att föreningen betalar för att
arbetsmarknadsgruppen ska åka på mässor för att marknadsföra BIIF
vilket den bör få valuta för.
Martin Estlund föreslår att ändra formuleringen i första stycket till
”marknadsföra BIIF och dess medlemmar”.
Beslut: Mötet bifaller propositionen med ändringar.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande tillägg i
stadgar om att regelbundet kalla V-sektionens phöskontakt till BIIF till
styrelsemöten, se bilaga 29.
Tobias Mörtlund ifrågasätter att phöset måste välja en specifik
representant för BIIF och undrar om det inte ska vara en person som går
på möten.
Fredrik Pettersson informerar om att phöset i dagsläget utser en
representant för varje utskott.
Tobias Mörtlund poängterar att stadgar ska vara allmänna vilket bör leda
till en formulering som är mer allmän än förslaget i propositionen.
Alexander Elias föreslår ett tillägg av formuleringen ”om en sådan finns”.
Tobias Mörtlund menar att om phöset inte utsett en sådan kontaktperson
kommer det följaktligen inte finnas någon kontakt alls.
Simon Helander föreslår att inte specificera en person som ska utses utan
att ändra formulering och ta bort ”utsedd”.
Beslut: Mötet bifaller propositionen med ändringar.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
reglemente angående var stadgar och reglemente skall finnas tillgängligt, se bilaga 30.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
reglemente om valberedningens åligganden, se bilaga 31.
Tobias Mörtlund vill göre ett tillägg på punkt ett under ”det åligger
valberedningen” till att stå ”..blir offentligt och delges till föreningens
medlemmar”
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i
reglemente angående sångcanteurens åligganden, se bilaga 32.
Tobias Mörtlund anser det vara viktigt att gamla minnen bevaras och
yrkar på att ändra tredje punkten till PR-gruppen istället för att stryka
punkten.
Martin Estlund yrkar på att byta ut ”arkivgruppen” mot ”PR-gruppen”.
Erik Mattsson påpekar att det läggs till att PR-gruppen ska samverka med
sångcanteuren och sångcanteuren med PR-gruppen.
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Beslut: Mötet bifaller propositionen med ändringar.
§11
Fika
§11.1
Valprocedur

Mötet tar en kort paus för fika.

Martin Estlund går igenom generella regler för valprocedur.
Martin presenterar styrelsens förslag om tider för anföranden, 3 minuter
och 1 minut.
Tobias Mörtlund anser tiderna vara något korta för att få en tillräcklig
uppfattning om kandidaterna som söker.
Sofia Majtorp tycker tiderna bör vidhållas då det är de som informerats
tidigare och hon anpassat sitt anförande därefter.
Tobias Mörtlund tycker att tiderna ska förlängas med argumentet att
tiden inte behöver utnyttjas fullt ut.
Martin Estlund föreslår justering till att styrelseposter får 3+5 minuter
och övriga funktionärer 2+2 minuter.
Tobias Mörtlund ifrågasätter att styrelsen ska tillsätta de poster som
vakantsätts under mötet och anser att det i sådana fall bör tillkallas till ett
extra HT-möte.
Martin Estlund tycker det är för omfattande att tillkalla ett nytt möte och
försvarar proceduren med att styrelsen är vald av medlemmarna och
representerar dem som fullmäktige.
Tobias Mörtlund hävdar att demokrati inte är ett effektivt sätt utan värnar
om demokratiprocessen istället för effektiviteten.
Tobias Mörtlund föreslår att medlemmarna ska bjudas in till mötet där
styrelsen ska besluta om att tillsätta vakantsatta styrelseposter för att
kunna yttra sig om beslutet.
Beslut: Mötet beslutar godkänna valproceduren.

§12
Val av funktionärer

Beslut: Mötet väljer Pernilla Lindau i Bi12 till ordförande för BIIFs
styrelse 2015 i enighet med valberedningens förslag.
Beslut: Mötet väljer Karl Borg i Bi14 till kassör för BIIFs styrelse 2015.
Beslut: Mötet väljer Anton Håkansson i Bi13 till sekreterare för BIIFs
styrelse 2015.
Beslut: Mötet väljer Erika Lövström i Bi13 till studierådsordförande för
BIIFs styrelse 2015 i enighet med valberedningens förslag.
Beslut: Mötet väljer Sofia Majtorp i Bi12 till sexmästare för BIIFs
styrelse 2015.
Beslut: Mötet väljer Julia Lennartsson i Bi12 till sportbas för BIIFs
styrelse 2015 i enighet med valberedningens förslag.
Beslut: Mötet väljer Hampus Ragnar i Bi13 till PR-chef för BIIFs styrelse
2015 i enighet med valberedningens förslag.
Beslut: Mötet väljer Martin Sigvardsson i Bi13 till
arbetsmarknadskontakt för BIIFs styrelse 2015.
Beslut: Mötet väljer Andreas Stagnebo i Bi12 till webbi för BIIFs styrelse
2015 i enighet med valberedningens förslag.
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Klockan inkompetensförklaras.
Beslut: Mötet väljer Malin Björkqvist Bi14, Claude Eriksson Bi14,
Matilda Weyler Bi14, Johanna Hammarberg Bi14, Joel Langborger Bi14,
Niklas Wetterberg Bi14 till sexjobbare i Brandsex 2015.
Beslut: Mötet väljer Annie Lennartsson och Joel Langborger till
sportrådet 2015.
Beslut: Mötet väljer Hanna dagsgård Bi13 och Kristoffer Björkman Bi13
till PR-gruppen 2015.
Beslut: Mötet väljer Dea Ternström Bi12, Sofia Månsson Bi12, Fredrik
Pettersson Bi12 och Jesper Kjellström Bi12 till arbetsmarknadsgruppen
2015.
Beslut: Mötet väljer Anton Svenningsson Bi13 och Johannes Corbee
Bi12 till datorgruppen 2015.
Beslut: Mötet väljer Eleonora Grönlund Rh14 som
likabehandlingsombud i enighet med valberedningens förslag.
Beslut: Mötet väljer Albin Gudmundsson Bi11 till
studeranderepresentant SBB i enighet med valberedningens förslag.
Beslut: Mötet väljer Sofia Majtorp som studeranderepresentant till
SVEBRING.
Beslut: Mötet väljer Johanna Andersson Bi13 och Fredrik Pettersson
Bi12 till sångcanteur 2015.
Beslut om antalet sångcanteurer bordläggs till nästa möte.
Beslut: Mötet väljer Daniel Håkansson Bi12 och Martin Estlund Rh13
till revisorer 2015.
Beslut: Mötet väljer Olivia Wernberg Bi14 till skyddsombud 2015.
Beslut: Mötet väljer Emma Axelsson Bi11 till RUB-kontakt 2015 i
enighet med valberedningens förslag.
Beslut: Mötet väljer Agnes Broholm Bi14 till IMG-kontakt 2015.
§13
Övrigt

§14
Mötets avslutande

Tobias Mörtlund påminner samtliga närvarande om det pågående
kårfullmäktigevalet.
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Anton Håkansson, justerare

Martin Sigvardsson, justerare
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Bilaga 1. Proposition gällande ändring i stadgar angående sexmästeriet
Bakgrund
I reglementet under rubriken sexmästeri finns förlegad information som behöver uppdateras för att stämma överens
med nuvarande benämningar.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
- Att reglementet, under ”Sexmästeri”, ändras från
”Att årligen organisera och genomföra skiftesgasque för funktionärerna i samverkan med avgående sexmästeri .”
till
”Att årligen organisera och genomföra skiphte för BIIF:s funktionärer i samverkan med pågående styrelse.”
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Bilaga 2. Proposition gällande tillägg i stadgar angående informationsansvarig mot gymnasieelever (IMG)
Bakgrund
För att öka insikten i brandingenjörsprogrammet och kunna delge uppdaterad och relevant information under LTH:s
gymnasiedagar föreslås att IMG skall ingå i studierådet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att stadgarna, under "§ 9:2 Sammansättning”, ändras från

”Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs,
studerandeskyddsombud, samt likabehandlingsombud.”
till
”Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs,
studerandeskyddsombud, likabehandlingsombud samt informationsansvarig mot gymnasieelever.”
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Bilaga 3. Proposition gällande tillägg i stadgar angående studierådets sammansättning
Bakgrund
I stadgarna beskrivs studierådets sammansättning, vilken inte inkluderar studierådsordföranden. Eftersom
studierådsordförande leder och därmed ingår i studierådet finner vi det skäligt att detta även står i stadgarna.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att stadgarna, under "§ 9:2 Sammansättning”, ändras från

”Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs,
studerandeskyddsombud, samt likabehandlingsombud.”
till
”Studierådet består av studierådsordförande samt erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs,
studerandeskyddsombud, samt likabehandlingsombud.”

SID 14(44)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Bilaga 4. Proposition gällande ändring i stadgar angående medlemskap i BIIF
Bakgrund
I dagsläget inkluderas endast de med anknytning till Lunds Tekniska Högskola som medlemmar i BIIF. Detta medför
att endast delar av de som läser Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer vid Revinge räddningsskola räknas som
medlemmar då övriga har examen från Luleå Tekniska Universitet. Då ingen skillnad görs mellan de som läser RUB vid
inbjudan till höstfesten eller övriga aktiviteter föreslås att även de från LTU skrivs in som medlemmar av BIIF.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att stadgarna, under ”§ 2:1 Medlemskap”, ändras från

”Medlem av föreningen är varje studerande som genomgår grundutbildning vid Brandingenjörsprogrammet inom Lunds Tekniska Högskola,
civilingenjörsutbildningen i Riskhantering inom Lunds Tekniska Högskola eller Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer vid Revinge
räddningsskola med grundutbildning inom Lunds Tekniska Högskola. ”
till
”Medlem av föreningen är varje studerande som genomgår grundutbildning vid Brandingenjörsprogrammet inom
Lunds Tekniska Högskola, civilingenjörsutbildningen i Riskhantering inom Lunds Tekniska Högskola eller
Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer vid Revinge räddningsskola.” aaaaasssssdddddddddddddddssssssss
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Bilaga 5. Proposition gällande ändring i stadgar rörande föreningsmötets beslutsmässighet
Bakgrund
Då antalet närvarande på ett föreningsmöte endast uppgår till femton medlemmar har styrelsen med dess nio
medlemmar majoritet. För att undvika styrelsemajoritet föreslås en ändring till att mötet blir beslutsmässigt om antalet
närvarande medlemmar är minst tjugo.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att stadgarna, under ”§ 5:3 Beslutsförhet”, ändras från

”Föreningsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande medlemmar är minst femton eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar.”
till
”Föreningsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande medlemmar är minst tjugo eller minst en fjärdedel av
föreningens medlemmar.”
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Bilaga 6. Proposition gällande ändring i stadgar angående valberedning
Bakgrund
Det framgår endast att representant i valberedningen från nya brandingenjörsklassen väljs in under hösten istället för
under våren. Eftersom detta även gäller representant från nya riskingenjörsklassen föreslås ett tillägg kring detta.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att stadgarna, under ”§ 6:1 Sammansättning”, ändras från

”Ettornas representant tillsätts på hösten inom klassen.”
till
”Representanter från nya brandingenjörsklassen samt nya riskingenjörsklassen tillsätts på hösten inom respektive klass.”
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Bilaga 7. Proposition gällande ändring i stadgar angående funktionärsantal i utskotten PR-grupp,
datorgruppen samt sportrådet
Bakgrund
Alla funktionärer som tillträder en post borde ha en arbetsuppgift. För att detta ska kunna garanteras bör ett tak sättas
på maximalt antal funktionärer i PR-gruppen, datorgruppen samt sportrådet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att stadgarna, under ”§ 11:2 Sammansättning”, ändras från

”PR-gruppen består av PR-chef samt erforderligt antal övriga ledamöter.”
till
”PR-gruppen består av PR-chef samt erforderligt antal övriga ledamöter, dock maximalt två (2).”
-

Att stadgarna, under ”§ 13:2 Sammansättning”, ändras från

”Datorgruppen består av en Datoransvarig samt minst två ledamöter.”
till
”Datorgruppen består av en Datoransvarig samt erforderligt antal övriga ledarmöten, dock maximalt två (2).”
-

Att reglementet, under ”Sportråd”, ändras från

”Det åligger sportrådet:
 Att verka för aktiva medlemmar
 Att anordna minst 1 tävling per termin i aktivitet som medlemmar finner nöjsam
 Att erbjuda medlemmar övrig motionsverksamhet ”
till
”Det åligger sportrådet:
 Att verka för aktiva medlemmar
 Att anordna minst 1 tävling per termin i aktivitet som medlemmar finner nöjsam
 Att erbjuda medlemmar övrig motionsverksamhet
 Att bestå av erforderligt antal ledarmöten, dock maximalt två (2).”
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Bilaga 8. Proposition gällande ändring i stadgar angående namnbyte från datoransvarig till webbi
Bakgrund
Datoransvarig har under lång tid kallats Webbi. För att undvika förvirring borde namnet Datoransvarig ändras till
Webbi i samtliga styrdokument.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att stadgarna, under ”§ 7:3 Sammansättning”, ändras från

”Styrelsen utgörs av minst nio ledamöter, varav föreningsordförande, kassör, sekreterare, studierådsordförande, PR-chef, sportbas,
sexmästare, arbetsmarknadskontakt samt datoransvarig alltid skall ingå.”
till
”Styrelsen utgörs av minst nio ledamöter, varav föreningsordförande, kassör, sekreterare, studierådsordförande, PR-chef, sportbas,
sexmästare, arbetsmarknadskontakt samt Webbi alltid skall ingå.”

-

Att stadgarna, under ”§ 13:2 Sammansättning”, ändras från

”Datorgruppen består av en Datoransvarig samt minst två ledamöter.”
till
”Datorgruppen består av en Webbi samt minst två ledamöter.”
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Bilaga 9. Ärende gällande likabehandlingspolicy
Likabehandlingspolicy
Brandingenjörsstudenternas intresseförening, BIIF, vid Lunds Tekniska Högskola bedriver en omfattande verksamhet,
både i form av studentfackligt arbete, såsom utbildnings- och studiesocial bevakning, och olika studentikosa aktiviteter,
t.ex. nollning. Det är väldigt viktigt att all verksamhet medvetet bedrivs på ett sådant sätt att alla är välkomna och blir
jämlikt behandlade. Huvudansvaret för att så sker åligger styrelsen för BIIF.
BIIF accepterar inte verksamhet där
Någon individ eller grupp av individer utsätts för negativ särbehandling eller värderas annorlunda på grund av kön,
ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, trosuppfattning, sexuellt läggning,
politisk uppfattning eller social särbehandling på grund av studieresultat.
Någon individ eller grupp av individer kategoriskt behandlas utifrån en förmodad grupptillhörighet.
Trakasserier eller andra kränkande moment förekommer. En händelse eller miljö är att betrakta som kränkande ifall
någon uppfattar den som sådan.
BIIF skall verka för
att verksamheten präglas av jämlikhet.
att verksamheten i möjligaste mån planeras på ett sådant sätt att alla kan delta.
att en diskussion om jämlikhet fortlöpande hålls inom organisationen.
att dess funktionärer är medvetna om vilka attityder och värderingar man förmedlar till medlemmarna.
att följa upp kränkande händelser och förhindra att liknande situationer uppstår.
att genom attitydförändrande arbete stävja diskriminering inom den egna organisationen.
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Bilaga 10. Budgetförslag för räkenskapsåret 2015

Administration
Kontorsmaterial (utskriftspengar)
Porto
Internet/Webb
Bankkostnader
Reklam och PR (julkort)
Summa

Arbetsmarknadskontakt
Ordinär försäljning mat
Försäljning arbetsmarknadsgruppen
Ordinär inköp mat
Tillstånd och avgifter
Summa

Bidrag
Bidrag TLTH
Erhållna donationer och gåvor
Reseersättning
Summa

Funktionärer
Utgifter Styret (batteri, saftblandare)
Övriga utgifter
Representation styret
Representation övrigt
Övriga personalkostnader
Inköp Sporten
Summa

Höstfesten
Försäljning höstfest mat
Försäljning höstfest dryck

-400
-600
-500
-1500
-600
-3600

30000
40000
-37000
-5500
27500

11000
2000
13000
26000

-1000
-2000
-13000
-1500
-27000
-5500
-50000

77000
21000
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Inköp höstfest övrigt
Inköp höstfest mat
Inköp höstfest dryck
Ordinär inköp schablon (porslinshyra)
Summa

-32000
-22000
-50000
-500
-6500

Nollning
Nollningsutgifter
Summa

-29000
-29000

PR
Annonsförsäljning
Försäljning PR
Inköp PR
Summa

40000
7000
-4000
43000

Övrigt
Tillfällig hyra
Oförutsedda händelser
Summa

-1500
-5900
-7400

Totalsumma

0
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Bilaga 11. Motion gällande ändring i stadgar angående kallelse av revisorer till ekonomimöte
Bakgrund
En viktig uppgift för revisorerna är att kontinuerligt granska verksamheten. Detta kan t.ex. ske genom att närvara vid
styrelsemöten, läsa protokoll och regelbundet ta del av föreningens ekonomiska ställning. I dagsläget saknas rutiner
kring den kontinuerliga granskningen. Rutiner finns dock gällande revision av året som helhet.
En förändring som underlättat den kontinuerliga granskningen är att revisorerna närvarar vid mötet där kassören
informerar om föreningens ekonomiska status. Enligt reglementet (2014-10-20) ska ett sådant hållas minst en gång per
läsperiod.
Förslag
Jag yrkar därför på
att

i stadgarna under ”§8:6 Kallelse” lägga till meningen
”Till möte som behandlar föreningens ekonomiska status skall revisorer särskilt kallas. Denna kallelse
skall ske skriftligt och delges senast fem (5) läsdagar före sammanträdet.”
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Bilaga 12. Motion gällande tillägg i reglemente om åliggande för Studeranderepresentant Föreningen Sveriges
Brandbefäl – SBB
Inlämnad av Albin Gudmundsson, Studeranderepresentant Föreningen Sveriges Brandbefäl – SBB, BIIF

Bakgrund
Reglementet saknar idag en beskrivning av vad denne funktionär ska uträtta, det finns ingen information om
åligganden. För att skapa goda förutsättningar för att kontakten mellan studenter och SBB ska finnas och upprätthållas
bör en beskrivning författas.
Yrkande
Jag yrkar därmed på
-

Att i reglementet, under ”Funktionärer”, lägga till ett stycke som beskriver Studeranderepresentant SBBs
åligganden enligt nedan

”Studeranderepresentant Föreningen Sveriges Brandbefäl
Studeranderepresentanten i Föreningen Sveriges brandbefäl är brandingenjörs- och riskhanteringsprogrammens kontaktperson från LTH
gentemot föreningen.
Det åligger studeranderepresentanten:
 Att hjälpa SBB att sprida information till studenterna angående föreningens verksamhet
 Att deltaga på föreningsstyrelsemöten om detta är önskvärt från föreningen och praktiskt möjligt. SBB betalar transport och
uppehälle vid fysiska möten
 Att föra studenternas talan gentemot föreningen
 Att skriva texter i föreningens tidning Räddningsledaren när detta önskas alternativt delegera denna uppgift till annan student
 Att i förstahand kontakta BIIF-styrelsens arbetsmarknadskontakt och/eller arbetsmarknadsgruppen vid frågor och information
 Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”
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Bilaga 13. Motion gällande tillägg i reglemente om kontaktperson för studeranderepresentant
Inlämnad av Sofia Majtorp, AMK-gruppen och kontaktperson SVEBRING, BIIF

Bakgrund
Funktionärsposterna Studeranderepresentant för Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer (SVEBRING) samt
Studeranderepresentant Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) saknar tydliga rutiner för hur kommunikationen ska ske
mellan dessa och BIIF. En följd av detta är att funktionärsposterna nämnda ovan riskerar tappa anknytning
till BIIF och därmed går medlemmarna mista om information som är relevant för deras utbildning och
framtida yrkeskarriär.
Yrkande
Jag yrkar därför på
att

i reglementet under arbetsmarknadsgruppens åligganden lägga till
”Att agera kontaktpersoner för av BIIF valda studeranderepresentanter och kontaktpersoner vilka arbetar
gentemot organisationer som är aktiva inom den för brand- och riskhanteringsingenjörer relevanta
arbetsmarknaden.”
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Bilaga 14. Motion gällande införande av ny funktionärspost - reseledare
Inlämnad av Fredrik Petterson, BIIF
Bakgrund
Traditionen med brands skidresa har blivit allt svårare att genomföra på grund av mindre ekonomiskt stöd från
brandteknik, mer konkurrens från andra resor och omläggning av tentamensperioder på LTH. Resan har skapat en god
grund för att bygga den goda sammanhållning som BIIF varit känt för, varför denna tradition borde hållas vid liv. För
att åstadkomma detta bör dock andra alternativ tas i beaktning. En brandresa borde genomföras, varför två nya poster
som ansvarar för att planera, organisera och genomföra en sådan resa bör införas.
Yrkande
Jag yrkar därmed på
-

Att i reglementet, under ”Sportråd”, lägga till ett stycke som beskriver vad
som åligger denna post enligt nedan

Det åligger sportrådet:
 Att vara Sportbasen behjälplig i dennes åligganden
 Att tillsammans med Sportbasen anordna minst 1 tävling per termin i en aktivitet som medlemmar finner nöjsam
 Att erbjuda medlemmar övrig motionsverksamhet
 Att bestå av erforderligt antal ledarmöten, dock maximalt två (2)
 Att genomföra en undersökning bland BIIFs medlemmar om vilken typ av resa som medlemmarna är intresserade av
 Att jämföra ett flertal alternativa resmål och i samråd med styrelsen välja ett som är prisvärt och tilltalar medlemmarna om
intresse finns
 Att överlämna ett testamente till sina efterträdare”
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Bilaga 15. Proposition gällande tillägg i reglemente om åligganden för PR-chef

Bakgrund
I reglementet bör det finnas en beskrivning om varje styrelseposts åligganden. I nuläget finns detta endast för
ett fåtal poster. Förslaget är att en beskrivning av PR-chefens arbetsuppgifter läggs till i reglementet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”Styrelse”, lägga till ett stycke som beskriver PR-chefens åligganden enligt
nedan

”PR-chef
Det åligger PR-chefen:
 Att ansvara för att medlemmarna har tillgång till en kollektion av skälig omfattning, minst inkluderat overaller.
 Att vara ansvarig för funktionärsgruppen PR-gruppen
 Att vara BIIFs representant i V-sektionens sponsorgrupp
 Att ansvara för att BIIFs aktiviteter dokumenteras i bild och att dessa bilder är tillgängliga för medlemmarna
 Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”
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Bilaga 16. Proposition gällande ändring i stadgar angående arbetsmarknadsgruppens samverkan

Bakgrund
I stadgarna finns ett stycke angående arbetsmarknadsgruppens samverkan med aktiva brand- och
riskingenjörer. Detta stycke bör utökas och även omfatta samverkan med V-sektionens näringslivsutskott för
att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan studenter.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i stadgarna, under ”§ 13:4 Samverkan”, ändra från

”Arbetet skall bedrivas i samarbete med aktiva brand- och riskhanteringsingenjörer och syftar till att ny kunskap och gammal
erfarenhet lättare skall integreras inom brand- och riskhanteringsingenjörens verksamhetsområden.”
till

”Arbetet skall bedrivas i samarbete med aktiva brand- och riskhanteringsingenjörer samt V-sektionens näringslivsutskott och
syftar till att ny kunskap och gammal erfarenhet lättare skall integreras inom brand- och riskhanteringsingenjörens
verksamhetsområden.”
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Bilaga 17. Proposition gällande ändring i reglemente angående arbetsmarknadsgruppens samverkan

Bakgrund
Även i reglementet bör en punkt om samverkan med sektionens näringslivsutskott läggas till under rubriken
arbetsmarknadsgrupp.

Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”Arbetsmarknadsgrupp”, ändra från

”Det åligger arbetsmarknadsgruppen:
 Att arrangera minst två tillfällen per termin där företag, organisation eller liknande marknadsför sig för föreningens
medlemmar
 Att ta till vara på kontakter med arbetslivet och marknadsföra föreningens medlemmar på exempelvis mässor”
till
”Det åligger arbetsmarknadsgruppen:
 Att arrangera minst två tillfällen per termin där företag, organisation eller liknande marknadsför sig för föreningens
medlemmar
 Att ta till vara på kontakter med arbetslivet och marknadsföra föreningens medlemmar på exempelvis mässor
 Att samverka med V-sektionens näringslivsutskott”
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Bilaga 18. Proposition gällande ändring i reglemente angående åligganden för studierepresentant Sveriges
Brand- och riskingenjörer - SVEBRING

Bakgrund
I dagsläget finns ingen specificerad kontaktperson för studierepresentant Sveriges Brand- och riskingenjörer –
SVEBRING. Därför bör en punkt tilläggas under åligganden där det nämns att posten har som skyldighet att
vid information och frågor i första hand kontakta arbetsmarknadskontakten och arbetsmarknadsgruppen.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ” Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer –
SVEBRING”, ändra från

”Det åligger studeranderepresentanten i Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer

 Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”
till
”Det åligger studeranderepresentanten i Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer



Att i förstahand kontakta BIIF-styrelsens arbetsmarknadskontakt och/eller arbetsmarknadsgruppen vid frågor och
information
Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”
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Bilaga 19. Proposition gällande ändring i reglemente angående åligganden för kontaktperson RUB

Bakgrund
Även kontaktperson RUB bör ha en kontaktperson att vända sig till i första hand, lämpligen sekreteraren.
Samtliga funktionärer bör skriva testamente till sin efterträdare. Därför bör ovan nämnda punkter läggas till
under åligganden för kontaktperson RUB.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”Kontaktperson - Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer
(Kontaktperson RUB)”, ändra från

”Det åligger Kontaktperson RUB:

 Att underlätta informationsbytet mellan medlemmar som studerar i Lund och medlemmar som studerar i Revinge
 Att tillvarata RUB-medlemmarnas intressen i BIIF:s arbete”
till
”Det åligger Kontaktperson RUB:





Att underlätta informationsbytet mellan medlemmar som studerar i Lund och medlemmar som studerar i Revinge
Att tillvarata RUB-medlemmarnas intressen i BIIF:s arbete
Att i förstahand kontakta BIIF-styrelsens sekreterare vid frågor och information
Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”
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Bilaga 20. Proposition gällande ändring i reglemente angående åligganden för posten informationsansvarig
mot gymnasieelever (IMG)

Bakgrund
För att föreningen ska kunna ta till vara på det arbete som funktionärerna gör borde varje post ha en
kontaktperson i styrelsen. Förslaget är att Informationsansvarig mot gymnasieelever (IMG) har
studierådsordförande som kontaktperson.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”Informationsansvarig mot gymnasieelever (IMG)”, ändra från

”Det åligger IMG:
 Att undergymnasiedagar på LTH tillgodose behovet av information och informatör för Brandingenjörsprogrammet
 Att vara kontaktperson vid "Flickor på Teknis”
 Att ingå i studierådet”
till
”Det åligger IMG:
 Att undergymnasiedagar på LTH tillgodose behovet av information och informatör för Brandingenjörsprogrammet
 Att vara kontaktperson vid "Flickor på Teknis”
 Att ingå i studierådet
 Att i förstahand kontakta BIIF-styrelsens studierådsordförande vid frågor och information
 Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”
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Bilaga 21. Proposition gällande tillägg i reglemente om åligganden för studierådsordförande

Bakgrund
I reglementet bör det finnas en beskrivning om varje styrelseposts åligganden. I nuläget finns detta endast för
ett fåtal poster. Förslaget är att en beskrivning av studierådsordförandes arbetsuppgifter läggs till i
reglementet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”Styrelse”, lägga till ett stycke som beskriver studierådsordförandens
åligganden enligt nedan

”Studierådsordförande
Det åligger studierådsordförande:
 Att leda studierådets arbete
 Att sammankalla studierådet minst 2 gånger per termin
 Att sitta med i kårens studierådskollegium
 Att sitta med i programledningen
 Att tillsammans med studierådet utse studentrepresentanter till utbildningsnämnden, institutionsstyrelsen för bygg och
miljöteknologi samt programledningen
 Att lämna ett testamente till sin efterträdare”

SID 33(44)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Bilaga 22. Proposition gällande ändring i stadgar angående föreningens sammansättning

Bakgrund
Eftersom ett nytt kapitel angående hedersmedlemmar har lagts till i stadgarna borde beskrivningen av
föreningens sammansättning ändras till att även omfatta hedersmedlemmar.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i stadgarna, under ”§ 1:3 Sammansättning”, ändra från

”Föreningen består av medlemmar och stödmedlemmar.”
till
”Föreningen består av medlemmar, stödmedlemmar och hedersmedlemmar.”

SID 34(44)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Bilaga 23. Proposition gällande ändring i reglemente angående åligganden för likabehandlingsombud

Bakgrund
Vad gäller likabehandlingsombudets åligganden anser vi att för att jämlikhetsaspekten ska integreras i
föreningens verksamhet bör dennes delaktighet inom föreningen öka.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”Likabehandlingsombud”, ändra från

”Det åligger Likabehandlingsombudet:






att ingå i studierådet
att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i utbildningen för föreningens medlemmar
att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i föreningens verksamhet
att vara föreningens representant i det organ som hos kåren arbetar med likabehandlingsfrågor, samt
att kontinuerligt informera studierådet om kårens organ som arbetar med likabehandlingsfrågor”

till
”Det åligger Likabehandlingsombudet:









att ingå i studierådet
att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i utbildningen för föreningens medlemmar
att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i föreningens verksamhet
att vara föreningens representant i det organ som hos kåren arbetar med likabehandlingsfrågor, samt
att kontinuerligt informera studierådet om kårens organ som arbetar med likabehandlingsfrågor
att vara föreningens representant i likabehandlingsfrågor samt samarbeta med likabehandlingsombuden inom sektionen
att i förstahand kontakta BIIF-styrelsens studierådsordförande vid frågor och information
att överlämna ett testamente åt sin efterträdare”

-

Att i stadgar, under ”§ 8:6 Kallelse”, lägga till meningen

”Minst en (1) gång i månaden eller vid behov ska föreningens likabehandlingsombud kallas till styrelsemöten, för att ges bättre
insyn i föreningens verksamhet samt informera om sitt löpande arbete.”

SID 35(44)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Bilaga 24. Proposition gällande tillägg i reglemente om åligganden för sportbas

Bakgrund
I reglementet bör det finnas en beskrivning om varje styrelseposts åligganden. I nuläget finns detta endast för
ett fåtal poster. Förslaget är att en beskrivning av sportbasens arbetsuppgifter läggs till i reglementet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”Styrelse”, lägga till ett stycke som beskriver sportbasens åligganden enligt
nedan

”Sportbas
Det åligger sportbasen:
 Att ansvara för att det erbjuds medlemmarna aktiviteter av varierande art, även icke sportrelaterade aktiviteter
 Att vara ansvarig för funktionärsgruppen Sportrådet
 Att delge medlemmarna information om Sportrådets aktiviteter
 Att vara BIIFs representant i V-sektionens Aktivitetsutskott
 Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”

SID 36(44)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Bilaga 25. Proposition gällande tillägg i reglemente om åligganden för sexmästare

Bakgrund
I reglementet bör det finnas en beskrivning om varje styrelseposts åligganden. I nuläget finns detta endast för
ett fåtal poster. Förslaget är att en beskrivning av sexmästarens arbetsuppgifter läggs till i reglementet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”Styrelse”, lägga till ett stycke som beskriver sexmästarens åligganden enligt
nedan

”Sexmästare
Det åligger sexmästaren:
 Att vara ansvarig för funktionärsgruppen Sexmästeriet
 Att delge medlemmarna information om Sexmästeriets aktiviteter
 Att vara BIIFs representant i V-sektionens Sexmästeri
 Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”

SID 37(44)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Bilaga 26. Proposition gällande tillägg i reglemente angående kassörens åligganden

Bakgrund
För att stärka betydelsen i att budget tas fram skall detta läggas till under kassörens åligganden.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”Kassör”, ändra från

”Det åligger kassören:







Att följa upp föreningens ekonomi
Att sköta en bokföring av föreningens ekonomiska förehavanden
Att efter avslutat verksamhetsår för vårterminsmötet presentera en resultat- och balansräkning
Att lämna in deklarationen för sitt sittande år
Att i minst en gång per läsperiod, till styrelsen, ska informera om föreningens ekonomiska status
Att överlämna ett testamente till sin efterträdare.”

till
”Det åligger kassören:








Att följa upp föreningens ekonomi
Att sköta en bokföring av föreningens ekonomiska förehavanden
Att efter avslutat verksamhetsår för vårterminsmötet presentera en resultat- och balansräkning
Att lämna in deklarationen för sitt sittande år
Att i minst en gång per läsperiod, till styrelsen, ska informera om föreningens ekonomiska status
Att i samråd med övriga i styrelsen, ta fram ett budgetförslag för kommande verksamhetsår till höstterminsmötet
Att överlämna ett testamente till sin efterträdare.”

SID 38(44)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Bilaga 27. Proposition gällande tillägg i reglemente angående HT-mötets åligganden

Bakgrund
På grund av det tillägg i stadgarna att budgetförslag ska tas fram, ses det som naturligt att även under
åligganden under HT-mötet i reglementet förtydliga att ett budgetförslag ska behandlas.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”HT-möte”, ändra från

”Det åligger HT-mötet:


Att välja funktionärer”

till
”Det åligger HT-mötet:



Att välja funktionärer
Att behandla det budgetförslag som framläggs av sittande styrelse”

SID 39(44)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Bilaga 28. Proposition gällande tillägg i reglemente om åligganden för arbetsmarknadskontakt

Bakgrund
I reglementet bör det finnas en beskrivning om varje styrelseposts åligganden. I nuläget finns detta endast för
ett fåtal poster. Förslaget är att en beskrivning av arbetsmarknadskontaktens arbetsuppgifter läggs till i
reglementet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”Styrelse”, lägga till ett stycke som beskriver arbetsmarknadskontaktens
åligganden enligt nedan

”Arbetsmarknadskontakt
Det åligger arbetsmarknadskontakten:
 Att tillsammans med arbetsmarknadsgruppen deltaga i mässor och liknande arrangemang för att marknadsföra BIIF
och dess medlemmar.
 Att förmedla kontakt mellan arbetsmarknad och studenter
 Att tillsammans med arbetsmarknadsgruppen kontakta företag i syfte att erbjuda dem att presentera företaget för
föreningens studenter
 Att sträva efter att anordna minst tre (3) arbetsmarknadsevent per termin
 Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”

SID 40(44)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Bilaga 29. Proposition gällande tillägg i stadgar om att regelbundet kalla V-sektionens phøskontakt till BIIF
till styrelsemöten

Bakgrund
Att planera nollning är en av de större uppgifterna som åligger BIIF under året. Det är en uppgift som
genomförs i nära samarbete med V-sektionens phøs, varför ett fungerande och effektivt samarbete mellan
BIIF och phøset bör finnas. För att underlätta och förbättra kommunikationen anser BIIFs styrelse att det
phøs som valts till kontaktperson gentemot BIIF kallas regelbundet till styrelsemöten.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i stadgarna, under ”§ 8:6 Kallelse”, ändra från

”Styrelsens ordförande kallar till mötena. Kallelse får ske muntligen och skall delges styrelsens ledamöter.”
till
“Styrelsens ordförande kallar till mötena. Kallelse får ske muntligen och skall delges styrelsens ledamöter, samt den person i Vsektionens phøs som är kontaktperson gentemot BIIF.”

SID 41(44)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Bilaga 30. Proposition gällande ändring i reglemente angående vart stadgar och reglemente skall finnas
tillgängligt

Bakgrund
Idag står det att stadgar och reglemente skall finnas tillgängligt på föreningens expedition. Då BIIF idag inte
har en expedition i denna bemärkelse föreslås detta ändras till hemsida, då hemsidan är mer lättillgänglig för
medlemmarna och uppdateras snabbare.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”Stadgar” respektive ”Reglemente”, ändra från

”Aktuella stadgar skall finnas tillgängligt på föreningens expedition. Aktuella stadgar skall vid ändringar tillställas Vsektionen och TLTH.”
respektive
”Aktuellt reglemente skall finnas tillgängligt på föreningens expedition. Årligen skall nya styrelsen tillställas reglementet.”
till
”Aktuella stadgar skall finnas tillgängligt på föreningens hemsida. Aktuella stadgar skall vid ändringar tillställas V-sektionen
och TLTH.”
respektive
”Aktuellt reglemente skall finnas tillgängligt på föreningens hemsida. Årligen skall nya styrelsen tillställas reglementet.”

SID 42(44)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Bilaga 31. Proposition gällande ändring i reglemente om valberedningens åligganden

Bakgrund
I reglementet står det idag att valberedningen ska föreslå funktionärer till V-sektionens
valberedning, för vilka som representerar BIIF i V-sport (AktU), SRV och V-sex. Då detta inte görs av
valberedningen idag ska denna punkt strykas.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”Valberedning”, ändra från

”Det åligger valberedningen:





Att 10 läsdagar före HT-mötet presentera nominerade funktionärer för styrelsen, varvid förslaget blir offentligt
Att till V-sektionens valberedning föreslå:
- Biif Sexmästare till V-sex
- Biif Sportare till V-sport
- Biif Studierådsordförande till SRV
Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”

till
”Det åligger valberedningen:




Att 10 läsdagar före HT-mötet presentera nominerade funktionärer för styrelsen, varvid förslaget blir offentligt och
delges till föreningens medlemmar
asasasfafafaffaaffafaffafafaffafaffafafaf
Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”

SID 43(44)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Bilaga 32. Proposition gällande ändring i reglemente angående sångcanteurens åligganden

Bakgrund
På vårterminsmötet togs ”Arkivgruppen” bort i reglementet men står fortfarande kvar på ett annat ställe i
reglementet under sångcanteur, vilket ska tas bort. En annan punkt ska även läggas till för sångcanteuren det
framgår att sexmästaren är sångcanteurens kontaktperson i styrelsen då denne är ansvarig för de flesta
evenemang.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
-

Att i reglementet, under ”Sångcanteur”, ändra från

”Det åligger sångcanteuren:
 Att tillse att det vid begivenheter anordnade av BIIF, sjunges i erforderlig omfattning
 Att i stor omfattning samverka med föreningens sexmästeri vid planerandet av festligheter
 Att tillsammans med föreningens arkivgrupp säkerställa att för brandingenjörer viktiga sånger, ej faller i
 Att säkerställa att för brand- och riskingenjörer viktiga sånger ej faller i glömska.
 Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”

glömska

till
”Det åligger sångcanteuren:
 Att tillse att det vid begivenheter anordnade av BIIF, sjunges i erforderlig omfattning
 Att i stor omfattning samverka med föreningens sexmästeri vid planerandet av festligheter
 Att tillsammans med föreningens PR-grupp säkerställa att för brandingenjörer viktiga sånger, ej faller i
 Att säkerställa att för brand- och riskingenjörer viktiga sånger ej faller i glömska.
 Att i förstahand kontakta BIIF-styrelsens sexmästare vid frågor och information
 Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”

glömska

SID 44(44)

