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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – VÅRTERMINSMÖTE
Datum

2014-04-07

Tid

17:15

Plats

V-Café
John Ericssonsväg 1
223 63 Lund
Se bilaga 1, röstlängd

Beslutande

Övriga
Närvarande

Henrik Hassel
Magnus Hagelsteen
Robert Jönsson

§1
Mötets öppnande

Martin Estlund förklarar mötet öppnat.

§2
Mötets behörighet samt
upprättande av röstlängd

Inga invändningar mot mötets behörighet eller upprättandet av
röstlängd.

§3
Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande
Beslut: Mötet väljer Martin Estlund till mötesordförande.
Mötessekreterare
Beslut: Mötet väljer Anna Henriksson till mötessekreterare.
Justerare tillika rösträknare
Beslut: Mötet väljer Magnus Norberg och Patric Andersson till
justerare tillika rösträknare.

§4
Adjungeringar

Henrik Hassel, Magnus Hagelsteen och Robert Jönsson närvarar
under mötet.

§5
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§6
Utmärkelsen Årets lärare på
Brandingenjörs- respektive
Riskhanteringsprogrammet

Studierådsordförande Karolina Lundh presenterar årets lärare, Henrik
Hassel, som stadgeenligt röstats fram av avgående klass på
programmet. Motiveringen lyder enligt följande:
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”Ditt stora engagemang för oss studenter och en positiv inställning har gjort att du
hamnat etta på många elevers topplista. Du har alltid tid att hjälpa till oavsett
vad det gäller.
Inspirerande, pedagogiska, intressanta, strukturerade är bara några ord som
beskriver dina föreläsningar. Det märks verkligen att du vill att alla ska förstå
och du håller dig alltid på en bra nivå. Skulle du fråga en elev vad som märker ut
Hendriks föreläsningar skulle denne nog svara: ”man är alltid glad och vaken när
han föreläser”.
Vi hoppas att du kommer fortsätta att inspirera oss med din positiva energi och
hålla oss vakna på dina lektioner under många år framöver!”
Studierådsordförande Karolina Lund presenterar årets lärare på
Riskhanteringsprogrammet, Magnus Hagelsteen, som stadgeenligt
röstats fram av avgående klass på programmet. Motiveringen lyder
enligt följande:
”Du är en engagerad och kunnig lärare som vill att vi elever ska lära oss så
mycket som möjligt på lektionerna. Du försöker alltid förstå vilka svårigheter vi
studenter kan stöta på och gör allt för att förklara dessa på nya sätt.
Din breda kunskap inom ämnet och att du använder dig av olika
undervisningsmetoder inspirerar verkligen oss elever till att hänga med på
föreläsningarna. Det är svårt att inte vilja lära sig mer efter att ha haft en lektion
med dig som lärare!
Alla blivande riskingenjörer borde få möjligheten att ha dig som lärare, så vi
hoppas att även kommande årskurser får ta del av dina föreläsningar!”
§7
Beslutsuppföljning

Mötet diskuterar den proposition gällande ett införande av en
likabehandlingspolicy som bordlades under föregående
höstterminsmöte, se bilaga 22. Det poängteras att V-sektionen råder
under kårens likabehandlingspolicy varpå ett bifallande av
propositionen inte ändrar de förpliktelser som BIIF redan har.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.

§8
Information

Ordförande
Martin Estlund informerar om sina huvudsakliga uppgifter som
ordförande samt de aktiviteter som BIIF-styrelsen 2014 anordnat
hittills. Styrelsen fortsätter med arbetet kring Nordic Meeting och har
påbörjat planeringen av höstens nollning.
Kassör
Daniel Håkansson informerar om de uppgifter han utfört hittills och
om planer på att ta fram en budget till hösten.
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Studierådsordförande
Karolina Lundh informerar om sitt arbete med CEQ-enkäter och
studierelaterade frågor. Hittills har hon ansvarat för utmärkelsen av
årets lärare på brandingenjörs- respektive riskhanteringsprogrammet,
deltagit på flertalet programledningsmöten och planerat inför
kommande studiekvällar.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa Hjelte informerar om genomförda företagspresentationer,
kommande företagspresentationer och planer på att hon tillsammans
med arbetsmarknadsgruppen ska delta på mässan IDER.
Sportbas
Eleonora Grönlund informerar om genomförda aktiviteter samt
planer för kommande aktiviteter. Samarbetet med AktU kommer öka
under året med nya roliga aktiviteter som följd.
PR-chef
Dea Ternström informerar om genomförda uppgifter samt arbetet
med att ordna sponsring till höstens nollning.
Webbi
Johannes Corbee informerar om arbetet med uppdatering av
hemsidan där han bland annat lägger in äldre kopior av Bilagan.
Sexmästare
Pernilla Lindau informerar om genomförda middagar i samband med
arbetsmarknadskvällar och funktionärsskiphte. Hon fortsätter arbetet
med förberedelser inför kommande lunchföreläsningar samt BTRpuben som anordnas i slutet av vårterminen.
§9
Fikapaus
§ 10
Inkomna motioner

Mötet tar en kort paus för fika.
Emma Axelsson presenterar sin motion gällande ändring i föreningens
reglemente angående arkivgruppen och dess åligganden, se bilaga 5.
Styrelsen föreslår att rösta igenom punkt ett, två och fyra.
Tobias Mörtlund yrkar att punkt tre åläggs sångcanteuren.
Beslut: Mötet bifaller motionens punkt ett, två och fyra.
Beslut: Mötet bifaller Tobias Mörtlunds yrkande.

§ 11
Inkomna propositioner

Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande
ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar angående
sexmästeriet, se bilaga 6.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
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Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande tillägg
i stadgar och reglemente angående informationsansvarig mot gymnasieelever (IMG),
se bilaga 7.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande tillägg
i stadgar och reglemente angående studierådets sammansättning, se bilaga 8.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande
ändring i stadgar angående medlemskap i BIIF, se bilaga 9.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande
ändring i stadgar angående föreningsmötens beslutsmässighet, se bilaga 10.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande
ändring i stadgar angående valberedningen, se bilaga 11.
Under mötet ändras ordval i propositionen från
”riskingenjör”
till
”riskhanteringsingenjör”
Beslut: Mötet bifaller propositionen med ovanstående ändring.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande
ändring i reglemente angående sekreterarens åligganden, se bilaga 12.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande
ändring i reglemente angående kassörens verksamhetsår, se bilaga 13.
Det poängteras att ett förtydligande bör göras kring vilken kassör som
är ansvarig under den sammanfallande månaden. För att undvika två
ansvariga kassörer kan ett tillägg göras att nyvald kassör inte får teckna
firma förrän nya verksamhetsåret röstas igenom.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande
ändring i reglemente angående datoransvariges åligganden, se bilaga 14.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande
ändring i reglemente angående posten BIIF-DJ samt sexmästeri, se bilaga 15.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
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Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande
ändring i reglemente angående sportrådets åligganden, se bilaga 16.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande tillägg
i reglemente angående sportrådets åligganden, se bilaga 17.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande
ändring i stadgar angående funktionärsantal i utskotten PR-grupp, datagruppen
samt sportrådet, se bilaga 18.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande
ändring i reglemente angående HT-mötets åligganden, se bilaga 19.
Det poängteras att styrelsen bör kontrollera ifall V-sektionen är
intresserade av en representant till arbetsmarknadsutskottet. Vid visat
intresse ska BIIF-styrelsen lägga en proposition till kommande
höstterminsmöte om återinförande av åliggandet att utse en
representant till ArmU.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande
ändring i stadgar och reglemente angående namnbyte från datoransvarig till webbi,
se bilaga 20.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Martin Estlund presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande
ändring i reglemente angående testamente, se bilaga 21.
Det föreslås lägga uppgiften att skriva testamente på varje enskild post
istället för på styrelsen som organ. En proposition där samtliga poster
i styrelsen inkluderas ska formuleras till kommande höstterminsmöte.
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
§ 12
Föregående styrelse

Magnus Norberg läser upp sin verksamhetsberättelse för 2013, se
bilaga 3.
Emma Ingmarsson presenterar resultatrapport och balansrapport för
bokslutsåret 2013.
Emma Halldén presenterar 2013 års revisionsberättelse, se bilaga 4.
Revisorerna föreslår att mötet beviljar 2013 års styrelse ansvarsfrihet,
se bilaga 22.
Beslut: Mötet beviljar BIIF-styrelsen 2013 ansvarsfrihet.
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§ 13
Val av funktionärer

Valberedningen 2014
Beslut: Mötet väljer följande personer till valberedningen 2014:
•
•
•
•

Jesper Jönsson Bi11
Cecilia Lehman Bi12
Jenniefer Lundberg Bi13
Per Boström Rh13

Bi14 och RH14 tillsätts till hösten.
§14
Övrigt

Tobias Mörtlund tackar sexmästeriet för fikat.
Andreas Stagnebo undrar ifall ett brandlan kommer anordnas varpå
Johannes Corbee, webbi, svarar att det kommer anordnas brandlan
under både vårterminen och höstterminen.

§ 15
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Magnus Norberg, justerare

Patric Andersson, justerare
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Bilaga 1. Röstlängd Vårterminsmöte: 2014-04-07

Röstlängd innan fika
Albin Karlberg
Anna Henriksson
Carolina Osvalder
Daniel Håkansson
Dea Ternström
Eleonora Grönlund
Emma Axelsson
Emma Halldén
Emma Ingmarsson
Erik Mattsson
Henrik Hassel
Håkan Niva
Ida Pettersson
Jenny Nilsson
Johannes Corbee
Josefin Andersson
Karolina Lundh
Linnea Hjelte
Magnus Hagelsteen
Martin Estlund
Per Boström
Pernilla Lindau
Robert Jönsson
Sebastian Levin
Simon Troell
Sofia Månsson
Jesper Jönsson
Andreas Stagnebo
Tobias Mörtlund

Bi11
Bi11
Bi13
Bi12
Bi12
Bi11
Bi11
Rh13
Rh13
Bi13
Adjungerad
Bi13
Rh13
Bi13
Bi12
Bi13
Bi12
Rh13
Adjungerad
RH13
Rh13
Bi12
Adjungerad
Rh13
Bi13
Bi12
Bi11
Bi12
Bi13

Röstlängd efter fika
Röstlängden efter fikapausen var densamman som innan fikan förutom följande ändringar:
- Henrik Hassel lämnade mötet.
- Magnus Hagelsteen lämnade mötet.
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Bilaga 2. Dagordning

DAGORDNING - VÅRTERMINSMÖTE
Datum

2014-04-07

Tid

17.15

Plats

V-café, V-huset

§1

Mötets öppnande

§2

Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd

§3

Val av mötesfunktionärer
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Justeringspersoner och tillika rösträknare

§4

Adjungeringar

§5

Dagordning

§6

Utmärkelsen Årets lärare på Brandingenjörs- respektive
Riskhanteringsprogrammet

§7

Beslutsuppföljning

§8

Information

§9

Fikapaus

§ 10

Inkomna motioner

§ 11

Inkomna propositioner

§ 12

Föregående styrelse

§ 13

Val av funktionärer

§ 14

Övrigt

§ 15

Mötets avslutande
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Bilaga 3. V erksamhetsberättelse – BIIF 2013

Tiden rusar fram och BIIFs styrelse 2013, som nyss gjorde tappra försök att styra upp och driva LTHs fetaste
förening, är numera pensionerade och snart bara ett minne blott. Vi ser tillbaka på verksamhetsåret 2013 med
ett stort leende på läpparna, VILKET ÅR! I BIIFs historieböcker, som arkivgruppen säkerligen är i full gång
med att färdigställa, kommer nyckelorden för BIIF 2013 vara gemenskap, glädje och förändring.
Att skapa gemenskap och glädje bland BIIFs medlemmar är en utav de viktigaste uppgifterna för
funktionärerna i BIIF. Under 2013 skapades detta genom en mängd bejublade tävlingar, fester och andra
aktiviteter. Några exempel på dessa är brandfotbollen, påsk- och julmys, brandmilen, femkampen och många
fler.
Styrelsebeslutet i början av året om att ”ju mer av det goda desto bättre”, gjorde att nya aktiviteter planerades
in samtidigt som traditioner behölls. Datorgruppen drog för första gången i ett brandlan vilket blev en
strålande succé för alla gamers. Sportrådet levererade en volleybollturnering utan dess like och tillslut, efter
att verka till synes ostoppbara, fick Bi12 se sig besegrade av Bi13. En annan nykomling för året var
påskmyset där sill och köttbullar blandades friskt med choklad och våfflor.
Arbetsmarknadsgruppen har under året lockat en mängd företag till Lund och jobbat hårt för att brand- och
riskingenjörsstudenternas blivande arbetsgivare ska få äran att komma till LTH och diskutera framtiden över
en kall öl och en bit smörgåstårta.
Studierådet har censurerat CEQ-enkäter som aldrig för att se till att förbättring av brand- respektive
riskingenjörsprogrammet aldrig stannar upp. De har även roat sig med att grilla lärare på lunchmöten genom
konstruktiv kritik.
Ett otroligt taggat och glatt gäng med svarta pikéer och röda chinos har minst sagt förgyllt året i BIIF. Jag
syftar såklart på brandsex som har arbetat hårt, länge och utan att klaga med att bespisa alla hungriga
studenter. Inte nog med att brandsex ordnade fantastisk mat i samband med nollningen, de har även sett till
att smörgåstårta och öl alltid funnits tillgängligt när företag kommer på besök. Från botten av våra hjärtan,
tack brandsex!
PR-gruppen har i år fattat ordentligt tycke för Facebook där bilder från många av BIIFs arrangemang laddats
upp. Overaller och pikéer har sålts och aldrig har nätförrådet varit så städat, tack PR-gruppen.
Flera förändringar, vilka tillsammans påverkar och formar BIIFs framtid, har skett under året. Ingen kunde
räkna ut hur stora rubrikerna skulle bli då Mr. Brand, även kallad Robert Jönssons avgick från sin post som
programledare samt avdelningschef för avdelningen för brandteknik- och riskhantering. BIIF var inte sena på
att stötta den otroliga tackfest som eventgruppen planerade för Robert. Veckor av planering slutade med en
stor hamburgefest på Lophtet där Robert blev trollad både en och två gånger.
Under året 2013 kom beskedet om att avdelningen för brandteknik och riskhantering skulle delas upp i två
olika avdelningar. Även detta är en förändring som kommer påverka allt från möjligheten att låna
avdelningens egen brandbil till att förstå vem som är vem i de milslånga korridorerna uppe på KC.
BIIF började tidigt på året planera årets höjdpunkt, nollningen! Detta gjordes för att göra introduktionen för
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Bi13 mer storslagen än någonsin. Efter att LTHs ledning delat ut ett hårt slag i magen på BIIF, då de
meddelat att inget program längre skulle få genomföra någon kursgård, reste sig BIIF som en man med
inställningen att inte ge upp! Efter en kraftansträngning lyckades pengar arbetas in så att en kursgård slutligen
gick att genomföra, och vilken kursgård det blev!
Efter flera år med ett lyckat samarbete med brandingenjörsutbildningen i Luleå och deras intresseförening
BRINN ville BIIF 2013 ta det hela, som så många gånger förut, ett steg till. Tillsammans med Daniel Nilsson
och Henrik Hassel, på dåvarande avdelningen för brandteknik och riskhantering, slängdes en hel hög med
krokar ut i de nordiska grannländerna för att känna av intresset för ett samarbete med
brandingenjörsutbildningarna i hela Norden. Det hela slutade med att studenter, lärare och professorer från
hela norden vallfärdade till Lund för att delta på världens första ”Nordic Meeting” för
brandingenjörsutbildningar.
Ett rekordlångt höstterminsmöte med många bra kandidater visade på ett otroligt tryck på
funktionärsposterna till BIIF 2014. Det stora intresset att vilja engagera sig i BIIF bådar otroligt gott för
framtiden.
Funktionärerna i BIIF 2013 har nu lämnat över stafettpinnen i trygga händer och tackar hjärtligast för
förtroendet samt för ett fantastiskt år!
BIIFs styrelse 2013 genom Magnus Norberg, Ordförande
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Bilaga 4. Revisionsberättelse BIIF 2013
I enlighet med stadgarna lämnas denna revisionsberättelse 10 dagar innan vårterminsmötet.
Revisorerna har granskat bokföringen och årsbokslutet för räkenskapsåret 2013 och funnit en anmärkning vid en
öresavrundning i bokföringen. Utöver detta har den differens som funnits kvar sedan 2012 strukits.
Revisorerna har granskat styrelsens arbete för verksamhetsåret 2013. Protokoll och beslut har kontrollerats utan att
finna något att anmärka på.

____________________________
Jonas Blom

______________________________
Emma Halldén
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Bilaga 5. Motion gällande ändring i föreningens reglemente angående arkivgruppen och dess åligganden

Bakgrund
Förslag på förändring i reglementet gällande arkivgruppen. Förslaget gäller framförallt att upplösa denna
grupp då den i dagsläget enligt mitt tycke inte bidrar till något för BIIF. Arkivgruppen känns mer som en
grupp man går med i bara för att få åka på skiphtet, vilket jag anser är fel. Skiphtesplatserna bör gå till de som
vill arbeta för BIIF.
Förslaget kommer att beröra poster så som sekreterare, likabehandlingsombud samt PR-grupp genom att
arkivgruppens nuvarande uppgifter fördelas mellan dessa poster. Kommentarer efter nuvarande reglemente
ges i kursivt.
Förslag
Ur reglementet:
Det åligger arkivgruppen:
1. Att i stor omfattning medverka på BIIF:s arrangemang för att insamla foton och citat från
föreningens medlemmar.
- Detta görs i dagsläget främst av PR-gruppen och jag anser att de som söker till PR-gruppen har detta som motivering, att de
gillar foto mm. Förslaget gäller att förflytta denna punkt till reglementet för PR-gruppen.
2. Att tillsammans med Webbi säkerställa att hemsidan är uppdaterad med de senaste
evenemangens foton och citat.
- Som ovan, om PR-gruppen tar bilderna bör kontakten med Webbi gå via dem. Förslaget gäller att förflytta denna punkt till
reglementet för PR-gruppen.
3. Att tillsammans med Sångcanteuren säkerställa att för brand- och riskingenjörer viktiga sånger ej
faller i glömska.
- Förslag om att låta denna uppgift läggas till på likabehandlingsombudets uppgifter. Detta för att även kunna påverka att
likabehandlingsfrågor även behandlas i sångerna.
Dessutom förändra reglementet till: ” Att tillsammans med Sångcanteuren säkerställa att brand- och riskingenjörer
viktiga sånger inte är kränkande eller faller i glömska.”
4. Att tillsammans med föreningens styrelse tillse att det finns uppdaterad information om
föreningens tidigare styrelser.
- Förslag om att denna uppgift läggs till under sekreterarens nuvarande uppgifter.
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Bilaga 6. Proposition gällande ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar angående
sexmästeriet

Bakgrund
I reglementet under rubriken sexmästeri finns förlegad information som behöver uppdateras för att stämma
överens med nuvarande benämningar.
Yrkande
BIIF:s styrelse yrkar därmed:
-‐ Att reglementet, under ”Sexmästeri” (sid 6), ändras från
”Att årligen organisera och genomföra skiftesqasque 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 7. Proposition gällande tillägg i stadgar och reglemente angående informationsansvarig mot gymnasieelever
(IM G)

Bakgrund
För att öka insikten i brandingenjörsprogrammet och kunna delge uppdaterad och relevant information under
LTH:s gymnasiedagar föreslås at IMG skall ingå i studierådet.
Yrkande
BIIF:s 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.”

-‐
⋅
⋅

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

Att under gymnasiedagar på LTH tillgodose behovet av information och informatör för Brandingenjörsprogrammet.
Att vara kontaktperson vid "Flickor på Teknis".

till
⋅
⋅
⋅

Att under gymnasiedagar på LTH tillgodose behovet av information och informatör för Brandingenjörsprogrammet.
Att vara kontaktperson vid "Flickor på Teknis"
Att ingå i studierådet
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Bilaga 8. Proposition gällande tillägg i stadgar och reglemente 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
BIIF:s 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 15(32)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Bilaga 9. 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
BIIF:s 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.”
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Bilaga 10. Proposition gällande ändring i stadgar rörande föreningsmötens 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
BIIF:s 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 11. 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
BIIF:s 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 12. Proposition gällande ändring i reglemente angående sekreterarens åligganden

Bakgrund
Under Sekreterarens åligganden anser vi att det viktiga är att medlemmarna delges information om
föreningens aktiviteter men att de informationsorgan som används inte behöver specificeras.
Yrkande
BIIF:s styrelse yrkar därmed:
Att reglementet, under ”Sekreterare” (sidan 4), ändra från
”Att utnyttja kårens och sektionens informationsorgan för att informera om föreningens aktiviteter”

till
”Att delge medlemmarna information om föreningens aktiviteter”
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Bilaga 13. Proposition gällande ändring i reglemente angående kassörens verksamhetsår

Bakgrund
Vad gäller Kassörens verksamhetsår anser vi att det bör sträcka sig från 1 januari till 31 januari året därpå
istället för 1 januari till 31 december. Detta för att ge den nya Kassören en upplärningsperiod på en (1)
månad.
Yrkande
BIIF:s styrelse yrkar därmed:
-‐

Att reglementet, under ”Kassör” (sidan 4), ändras från

”Kassörens verksamhetsår löper till skillnad från övriga funktionärer samman med föreningens räkenskapsår, 1 januari – 31 december. ”

till
”Kassörens verksamhetsår löper samman med föreningens räkenskapsår samt innehar en (1) månads upplärningsperiod för nyvald kassör,
varför verksamhetsperioden blir 1 januari – 31 januari året därpå.”
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Bilaga 14. Proposition gällande ändring i reglemente angående datoransvariges åligganden

Bakgrund
Angående Datoransvariges åliggande att tillse att BI-info skickas ut till studenterna anser vi att detta bör göras
i samarbete med PR-chef då uppgiften även inkluderar marknadsföring.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed:
-‐

Att reglementet, under ”Datoransvarig” (sidan 4), ändras från

”Att tillse att BI-info skickas ut till studenterna”

till
”Att tillsammans med PR-chef tillse att BI-info skickas ut till studenterna”
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Bilaga 15. Proposition gällande ändring i reglemente angående posten BIIF-DJ samt sexmästeri

Bakgrund
Till följd av att posten inte används enligt existerande reglemente och inte heller ses som nödvändig för
föreningen anser vi att posten BIIF-DJ ska tas bort.
Yrkande
BIIF:s styrelse yrkar därmed:
-‐

Att i reglementet ta bort Funktionären ”BIIF-DJ” (sidan 5), samt omplacera dennes ålägganden till
funktionärsgruppen ”Sexmästeri” enligt nedan:

Från
”Sexmästeri
Det åligger sexmästeriet:
•
•
•
•
•

Att årligen organisera och genomföra skiftesgasque för funktionärerna i samverkan med avgående sexmästeri
Att varje hösttermin organisera och genomföra en Höstfest för medlemmarna och institutionens personal med respektive
Att ansvara för mat och dryckesservering vid arbetsmarknadskvällar och arbetsmarknadsluncher
Att vara behjälplig vid föreningsrelaterade fester och pubar
Att ansvara för att anteckna de förbrukningsvaror som sålts och konsumerats under ett evenemang”

till
”Sexmästeri
Det åligger sexmästeriet:
•
•
•
•
•
•
•

Att årligen organisera och genomföra skiftesgasque för funktionärerna i samverkan med avgående sexmästeri
Att varje hösttermin organisera och genomföra en Höstfest för medlemmarna och institutionens personal med respektive
Att ansvara för mat och dryckesservering vid arbetsmarknadskvällar och arbetsmarknadsluncher
Att vara behjälplig vid föreningsrelaterade fester och pubar
Att ansvara för att anteckna de förbrukningsvaror som sålts och konsumerats under ett evenemang
Att se till att musik av lämplig karaktär spelas på de arrangemang som anses behöva det
Att tillhandahålla/låna/hyra den utrustning som krävs vid varje enskilt arrangemang. ”
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Bilaga 16. Proposition gällande ändring i reglemente angående sportrådets åligganden

Bakgrund
Under Sportrådet ändra ett åliggande angående att Sportrådet ska vara Sportbasen behjälplig i dennes
åligganden.
Yrkande
BIIF:s styrelse yrkar därmed:
-‐

Att reglementet, under ”Sportråd” (sidan 6), ändras från

”Att verka för aktiva medlemmar”
till
”Att vara Sportbasen behjälplig i dennes åligganden”
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Bilaga 17. Proposition gällande tillägg i reglemente angående sportrådets åligganden

Bakgrund
Under Sportrådets åläggande att anordna minst 1 tävling per termin i en aktivitet som medlemmar finner nöjsam tillägga
att anordnandet sker tillsammans med Sportbasen.
Yrkande
BIIF:s styrelse yrkar därmed:
-‐

Att reglementet, under ”Sportråd” (sidan 6), ändras från

”Att anordna minst 1 tävling per termin i aktivitet som medlemmar finner nöjsam.”
till
”Att tillsammans med Sportbasen anordna minst 1 tävling per termin i aktivitet som medlemmar finner nöjsam.”
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Bilaga 18. Proposition gällande ändring i stadgar angående funktionärsantal i utskotten PR-grupp, datagruppen
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, datagruppen samt sportrådet.
Yrkande
BIIF:s 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 (sid 6), 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 19. Proposition gällande ändring i reglemente angående HT-mötets åligganden

Bakgrund
Ingen i varken sittande eller avgående styrelsen vet vad ArmU är. Det känns därför inaktuellt att under HTmötet nominera en representant till detta.
Yrkande
BIIF:s styrelse yrkar därmed:
-‐

Att reglementet, under ”HT-möte” (sid 3), ändras från

”Det åligger HT-mötet:
• Att välja funktionärer
• Att nominera representant till ArmU”

till
”Det åligger HT-mötet:
• Att välja funktionärer
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BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Bilaga 20. Proposition gällande ändring i stadgar och reglemente angående namnbyte från datoransvarig till
webbi

Bakgrund
Datoransvarig har under lång tid kallats Webbi. För att undvika förvirring borde namnet Datoransvarig
ändras till Webbi.
Yrkande
BIIF:s 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.”
-‐

Att reglementet, under ”Datoransvarig” (sid 4), ändras från

”Datoransvarig
Det åligger den datoransvarige:
• Att ansvara för att föreningens hemsida sköts
• Att hålla en datorutbildning för nya studenter på programmet
• Att tillse att BI-info skickas ut till studenterna
• Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”
till
”Webbi
Det åligger Webbi:
• Att ansvara för att föreningens hemsida sköts
• Att hålla en datorutbildning för nya studenter på programmet
• Att tillse att BI-info skickas ut till studenterna
• Att överlämna ett testamente till sin efterträdare”
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-‐

Att reglementet, under ”Datorgruppen” (sid 6), ändras från

”Datorgruppen
Det åligger datorgruppen:
• Att vara Datoransvarig behjälplig i dennes åligganden
• Att i mån av tid hjälpa föreningens medlemmar i datorfrågor. ”

till
”Datorgruppen
Det åligger datorgruppen:
• Att vara Webbi behjälplig i dennes åligganden
• Att i mån av tid hjälpa föreningens medlemmar i datorfrågor.”
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Bilaga 21. Proposition gällande ändring i reglemente angående testamente

Bakgrund
För att pågående styrelsen ska veta vad tidigare styrelse gjort under året är det viktigt att ett testamente
författas av varje styrelsemedlem och lämnas till sin efterträdare.
Yrkande
BIIF:s styrelse yrkar därmed
-‐

Att reglementet, under ”STYRELSE” (sid 3), ändras från

”Det åligger styrelsen:
• Att välja vice ordförande inom styrelsen
• Att utse en ersättare om en styrelsemedlem av någon anledning avgår. Företrädelsevis bör studenter från valberedningens
nomineringslista tillfrågas. Om ingen ersättare finnes kan en tidigare styrelsemedlem inneha två poster.
• Att där ej annat beslutats verkställa föreningsmötets beslut
• Att bereda ärenden som skall behandlas på föreningsmötet
• Att kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens löpande verksamhet
• Att kontinuerligt sköta föreningens kontakter med externa organ som berör föreningen och dess medlemmar
• Att överse och hålla föreningens stadgar och reglemente aktuella
• Att till avgående styrelse föreslagna funktionärer tilldela funktionärsdiplom
• Att till avgående styrelse tilldela hedersbetygelse, så
- att den som suttit i styrelsen i ett år tilldelas BIIF:s medalj i brons,
- att den som suttit i styrelsen i två år tilldelas BIIF:s medalj i silver,
- att den som suttit i styrelsen i tre år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt
- att den som suttit i styrelsen i fyra år tilldelas en spark i baken av tillträdande ordförande och ges en skarp tillrättavisning om
att vederbörande snarast bör ta ut sin examen.
• Att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs”
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till
”Det åligger styrelsen:
• Att välja vice ordförande inom styrelsen
• Att utse en ersättare om en styrelsemedlem av någon anledning avgår. Företrädelsevis bör studenter från valberedningens
nomineringslista tillfrågas. Om ingen ersättare finnes kan en tidigare styrelsemedlem inneha två poster.
• Att där ej annat beslutats verkställa föreningsmötets beslut
• Att bereda ärenden som skall behandlas på föreningsmötet
• Att kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens löpande verksamhet
• Att kontinuerligt sköta föreningens kontakter med externa organ som berör föreningen och dess medlemmar
• Att överse och hålla föreningens stadgar och reglemente aktuella
• Att till avgående styrelse föreslagna funktionärer tilldela funktionärsdiplom
• Att till avgående styrelse tilldela hedersbetygelse, så
- att den som suttit i styrelsen i ett år tilldelas BIIF:s medalj i brons,
- att den som suttit i styrelsen i två år tilldelas BIIF:s medalj i silver,
- att den som suttit i styrelsen i tre år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt
- att den som suttit i styrelsen i fyra år tilldelas en spark i baken av tillträdande ordförande och ges en skarp tillrättavisning om
att vederbörande snarast bör ta ut sin examen.
• Att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs
• Att lämna testamente till sin efterträdare”
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Bilaga 22. Övriga ärenden

Ärende 1. 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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Ärende 2. Ansvarsfrihet för föregående styrelse
Lund	
  2014-‐03-‐22	
  	
  

Frågan	
  om	
  ansvarsfrihet	
  för	
  styrelsen	
  för	
  verksamhetsåret	
  2013	
  
	
  
	
  
I	
  enlighet	
  med	
  den	
  revisionsberättelse	
  som	
  revisorerna	
  presenterade	
  på	
  vårterminsmötet	
  den	
  7:e	
  april	
  2014	
  
rekommenderar	
  revisorerna	
  att	
  stämman	
  beviljar	
  styrelsen	
  ansvarsfrihet	
  för	
  verksamhetsåret	
  2013.	
  	
  
	
  

Jonas Blom

Emma Halldén

SID 32(32)

