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Se bilaga 1, röstlängd

Beslutande

§1
Mötets öppnande

Pernilla Lindau förklarar mötet öppnat.

§2
Mötets behörighet samt
upprättande av röstlängd

Inga invändningar mot mötets behörighet eller upprättandet av
röstlängd.

§3
Mötesfunktionärer

Mötesordförande
Beslut: Mötet väljer Pernilla Lindau till mötesordförande.
Mötessekreterare
Beslut: Mötet väljer Anton Håkansson till mötessekreterare.
Justerare tillika rösträknare
Beslut: Mötet väljer Julia Lennartsson och Sofia Majtorp till justerare
tillika rösträknare.

§4
Adjungeringar

§5
Dagordning
§6
Beslutsuppföljning

Hanna Järpedal
Calle Bjälkensäter
Arvid Widen
Patrik Gustafsson
Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.
På vårterminsmötet 2015-04-20 röstades nedanstående propositioner
och motioner igenom. Eftersom dessa innefattar förslag om ändringar
i stadgarna måste de även bifallas på höstterminsmötet 2015.
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Proposition gällande tillägg i stadgar och reglemente angående världsmästare (se
bilaga 5, proposition 2:1)
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Proposition gällande tillägg i stadgar angående sportrådets uppgift,
sammansättning och samverkan (se bilaga 5, proposition 2:2)
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Proposition gällande ändring i stadgar angående redovisning (se bilaga 5,
proposition 2:3)
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Proposition gällande ändring i stadgar angående medlemskap i föreningen. (se
bilaga 5, proposition 2:4)
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Proposition gällande ändring i stadgar angående justering av mötets protokoll (se
bilaga 5, proposition 2:5)
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Proposition gällande tillägg i stadgar angående studierådet (se bilaga 5,
proposition 2:6)
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Proposition gällande ändring i stadgar angående arbetsmarknadsgruppens
samverkan (se bilaga 5, proposition 2:7)
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Proposition gällande ändring i stadgar angående upplösning av föreningen (se
bilaga 5, proposition 2:8)
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Proposition gällande ändring i stadgar angående föreningens valberedning (se
bilaga 5, proposition 2:9)
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
§7
Information

Ordförande
Pernilla arbetar för att BIIF och sektionen ska ha ett bra samarbete.
Hon meddelar att delar av Styrelsen deltagit i Nordic Meeting, som är
ett utbyte mellan brandingenjörsutbildningarna i norden.
Hon berättar också om samarbete och utbyte som föreningen haft
med LTUs motsvarighet till BIIF, BRINN.
Sekreterare
Anton protokollför alla möten och beslut som tas av BIIF och dess
medlemmar. Han följer även upp det som beslutas så att det
genomförs på ett tillfredsställande sätt. Han är också vice ordförande
vilket betyder att han är redo att axla ordföranderollen i Pernillas
frånvaro. Utöver detta har han anordnat en whiskyprovning och
arbetat fram nya tygmärken.
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Kassör
Karl handhar föreningens ekonomi. Han meddelar att föreningen har
bytt bank och även att man avsatt pengar för en ny hemsida. Karl
meddelar att man undersökt möjlighet att införskaffa ett swishkonto
för föreningen men kommit fram till att bankgiro är mest fördelaktigt.
Han har även fakturerat och bokfört.
Studierådsordförande
Erika har hållit på med studiebevakning och anordnat studiekvällar.
Hon är medlem i programledningen och deltar på dess möten. Hon
har även censurerat CEQ-enkäter.
Arbetsmarknadskontakt
Martin anordnar företagspresentationer och handhar föreningens
sponsringsfrågor. Han har även anordnat en företagsresa till
Stockholm tillsammans med arbetsmarknadsgruppen.
Sportbas
Julia har anordnat klassiska BIIF-turneringar såsom innebandy och
volleyboll. Hon har även anordnat ett bumperballevent och en resa till
Boda Borg i Karlskrona.
PR-chef
Hampus har sålt ouveraller och märken till alla nollor. Han skickar
även ut BI-infomejl. Han har även satt upp planscher inför
företagspresentationer. Hampus handhar också förrådet.
Webbi
Andreas har handhavt införskaffandet av en ny hemsida. Han har
även varit ansvarig för uppdaterandet av denna samt varit behjälplig
till övriga styrelseposter.
Sexmästare
Sofia har anordnat en BTR-pub för tredjeårsstudenterna. Hon har
även anordnat lunch- och kvällspresentationer för företag. Hon har
också anordnat brands höstfest samt anordnat mat och dryck under
introveckan, kursgården samt programsittningen.
§8
Budget
§9
Inkomna propositioner

Karl Borg presenterar budgetförslaget inför nästa år.
Andreas Stagnebo presenterar Styrelsens proposition gällande Tillägg i
BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar och reglemente
rörande posten Bastuchief (se bilaga 2 proposition 1.1).
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Andreas Stagnebo presenterar Styrelsens proposition gällande Tillägg i
BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, reglementet angående
Styrelseposten Webbi (se bilaga 2 proposition 1.2).
Beslut: Mötet bifaller propositionen med gjorda förändringar.
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Sofia Majtorp presenterar Styrelsens proposition gällande Ändring i
BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, reglemente rörande
Sexmästeriets åligganden (se bilaga 2, proposition 1.3).
Beslut: Mötet bifaller förslaget enligt ovan.
Erika Lövström presenterar Styrelsens proposition gällande Ändring i
BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, reglemente rörande posten
studerandeskyddsombud (se bilaga 2, proposition 1.4).
Diskussioner följer angående huruvida posten marginaliseras av denna
förändring. Det föreslås att skyddsombudsposten bör ingå djupare
samarbete med kåren eftersom kåren redan har stort intresse av
skyddsombud samt mer erfarenhet. Posten bör förtydligas snarare än
att dessa uppgifter åläggs studierådet.
Beslut: Mötet bifaller inte propositionen.
Martin Sigvardsson presenterar Styrelsens proposition gällande
Ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, reglemente rörande
posten informationsansvarig gentemot gymnasieelever (se bilaga 2, proposition
1.5).
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Pernilla Lindau presenterar Styrelsens proposition gällande Tillägg i
BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar angående
medlemskap i föreningen (se bilaga 2, proposition 1.6).
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Pernilla Lindau presenterar Styrelsens proposition gällande Ändring i
BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, reglemente gällande gruppen
Jubileumsgrupp (se bilaga 2, proposition 1.7).
Det bör förtydligas att jubileumsgruppen går på direkt och arbetar
fram till att jubileet är över.
Beslut: Mötet bifaller propositionen med gjord förändring.
§ 10
Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

§11
Fika

Fikan intogs med behag.

§ 12
Val av funktionärer

Beslut: Karl Borg väljs i enighet med valberednings förslag till
ordförande i BIIF 2016.
Beslut: Agnes Broholm väljs i enlighet med valberedningens förslag
till Sekreterare i BIIF 2016.
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Beslut: Sofie Andersson väljs i enlighet med valberedningens förslag
till kassör i BIIF 2016.
Beslut: Johanna Andersson väljs i enlighet med valberedningens
förslag till sexmästare i BIIF 2016.
Beslut: Johanna Fransson väljs till studierådsordförande i BIIF 2016.
Beslut: Annie Lennartsson väljs i enlighet med valberedningens
förslag till Sportbas i BIIF 2016.
Beslut: Josefin Andersson väljs till PR-chef i BIIF 2016.
Beslut: Malin Björkqvist väljs i enlighet med valberedningens förslag
till arbetsmarknadskontakt i BIIF 2016.
Beslut: Niklas Wetterberg väljs i enlighet med valberedningens förslag
till Webbi i BIIF 2016.
Beslut: Milica Marincic, Emma Andersson, Ida Roslund, Stephanie
Axelsson, Vicktor Riedel och Fredrik Lundgren väljs till brandsex i
BIIF 2016.
Väljs till brandsex i BIIF 2016.
Beslut: Vicktor Riedel och Karin Sandin väljs till sportrådet i BIIF
2016.
Beslut: Anton Håkansson och Sofia Majtorp väljs till PR-grupp i
BIIF 2016.
Beslut: Martin Sigvardsson, Manne Malmberg, Carolina Osvalder och
Elsa Falk väljs till arbetsmarknadsgrupp i BIIF 2016.
Beslut: Andreas Stagnebo väljs till datorgrupp och den andra platsen
vakantsätts i BIIF 2016.
Beslut: Anton Håkansson och Manne Malmberg väljs till bastuchiefer
i BIIF 2016.
Beslut: Pernilla Lindau och Erika Lövström väljs till revisorer i BIIF
2016.
Beslut: Hugo Norinder och Lorentz Brannström väljs till
sångcanteurer i BIIF 2016.
Beslut: Julia Lennartsson väljs till RUB-kontakt i BIIF 2016.
Beslut: Informationsansvarig gentemot gymnasieelever vakantsätts i
BIIF 2016.
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Beslut: Studeranderepresentant Sveriges brand- och
riskhanteringsingenjörer vakantsätts i BIIF 2016.
Beslut: Studeranderepresentant Sveriges Brandbefäls riksförbund
vakantsätts i BIIF 2016.
Beslut: Skyddsombud vakantsätts i BIIF 2016.
Beslut: Hugo Norinder väljs till Likabehandlingsombud i BIIF 2016.
Beslut: Världsmästare vakantsätts i BIIF 2016.
Beslut: Lorentz Brannström, Benjamin Waldeck, Erika Lövström,
Sofia Majtorp, Pernilla Lindau och Hampus Ragnar väljs till
jubileumsgrupp i BIIF 2016.
§ 13
Övrigt

Inget övrigt.

§ 14
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Julia Lennartsson, justerare

Sofia Majtorp, justerare
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Bilaga 1: Röstlängd
Pernilla Lindau
Anton Håkansson
Martin Sigvardsson
Sofia Majtorp
Julia Lennartsson
Erika Lövström
Karl Borg
Andreas Stagnebo
Hampus Ragnar
Claude Pagnon
Niklas Wetterberg
Joel Langborger
Malin Björkqvist
Matilda Weyler
Hugo Norinder
Fredrik Lundgren
Karin Sandin
Ida Roslund
Jakob Kullmann
Vicktor Riedel
Stephanie Axelsson
Elsa Falk
Erik Smedberg
Johanna Andersson
Daniel Håkansson
Karolina Lundh
Alexander Elias
Lorentz Brännström
Håkan Niva
Sofie Andersson
Johanna Fransson
Stina Dufva
Eric Gard
Torbjörn Neckfors
Erik Nilsson
Anton Svenningsson
Fredrik Pettersson
Annie Lennartsson
Agnes Broholm
Josefin Andersson
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Emma Andersson
Milica Marincic
Kim Genberg
Carolina Osvalder
Viktor Jansson
Eleonora Grönlund
Johanna Hammarberg
Manne Malmberg
Benjamin Waldeck
Simon Helander
Erik Mattsson
Olivia Wernberg
Stefan Einer
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BILAGA 2: Propositioner

Proposition 1.1. Ändring i reglemente rörande funktionärsposten Bastuchief.
Bakgrund
Tidigare har det bara behövts en Bastuchief i föreningen men efter ombyggnationen av brandlabbet och
brandbastun har förutsättningarna för uthyrning av brandbastun ändrats. Stefan Svensson som har ansvaret
för brandbastun har därför bett om att det ska finnas två bastuchiefer i föreningen.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Funktionärer ta bort:
Bastuchief
Det åligger bastuchiefen:
 Att handha de bastunycklar BIIF förfogar över


Att sköta utlåningen av bastun till medlemmarna och tillse att den som senast varit i bastun lämnat
den välstädad



Att för föreningens medlemmar anordna bastukvällar i erforderlig omfattning



Att överlämna ett testamente åt sin efterträdare

Och i reglementet under kapitlet Funktionärsgrupper skapa följande funktionärsgrupp:
Bastumästeriet
Det åligger bastumästeriet:
 Att bestå av erforderligt antal ledamöter, dock maximalt två (2)


Att handha de bastunycklar BIIF förfogar över



Att sköta utlåningen av bastun till medlemmarna och tillse att den som senast varit i bastun lämnat
den välstädad



Att för föreningens medlemmar anordna bastukvällar i erforderlig omfattning



Att överlämna ett testamente åt sin efterträdare
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Proposition 1.2. Ändring i reglemente rörande styrelseposten Webbi.
Bakgrund
Med tillägget av funktionärsgruppen Bastumästeriet behöver denna grupp tillägnas en funktionärsansvarig i
styrelsen. Med tanke på att bokning av brandbastun kommer ske via BIIFs hemsida anser styrelsen att Webbi
bör bli ansvarig för funktionärsgruppen Bastumästeriet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under Webbis åligganden ändra från
Webbi
Det åligger Webbi:







Att ansvara för att föreningens hemsida sköts
Att hålla en datorutbildning för nya studenter på programmet
Att tillsammans med PR-chef tillse att BI-info skickas ut till studenterna
Att ansvara för föreningsgruppen Datorgruppen
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 tillsammans med PR-chef tillse att BI-info skickas ut till studenterna
Att ansvara för föreningsgruppen Datorgruppen
Att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
Att ansvara för funktionärsgruppen Bastumästeriet
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Proposition 1.3. Ändring i reglemente rörande sexmästeriets åligganden.
Bakgrund
I reglementet står det att det åligger sexmästeriet att varje hösttermin organisera och genomföra en höstfest
för medlemmarna och institutionens personal med respektive. Eftersom hela institutionen inte anses tillhöra
den målgrupp höstfesten arrangeras för bör detta skrivas om.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Funktionärsgrupper ändra
Sexmästeri
Det åligger sexmästeriet:
 Att årligen organisera och genomföra skiphte för BIIF:s funktionärer i samverkan med pågående
styrelse.


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

Till
Sexmästeri
Det åligger sexmästeriet:
 Att årligen organisera och genomföra skiphte för BIIF:s funktionärer i samverkan med pågående
styrelse.


Att varje hösttermin organisera och genomföra en Höstfest för medlemmarna med respektive samt
representanter som styrelsen anser ha gynnat föreningen.



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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Proposition 1.4. Ändring i stadgar och reglemente rörande posten
studerandeskyddsombud
Bakgrund
Då föregående och dagens studerandeskyddsombud haft begränsade arbetsuppgifter på posten anser
styrelsen att denna post är överflödig i dess nuvarande form. Samtidigt anser man det viktigt att någon
funktionär innehar de ansvarsområden som denna post innebär. Styrelsens förslag är därför att denna post i
fortsättningen tillsätts internt inom studierådet.
Yrkande
BIIF styrelse yrkar därmed
- Att reglementet, under studerandeskyddsombud, ändras från
”
medlemmar.
Det åligger studerandeskyddsombudet:





Studerandeskyddsombudet skall värna om arbetsmiljön för intresseföreningens

att ingå i studierådet
att verka för en god arbetsmiljö för föreningens medlemmar
att i första hand kontakta BIIF-styrelsens ordförande vid frågor och information
att överlämna ett testamente åt sin efterträdare”

till
”Studerandeskyddsombudet väljs internt inom studierådet. Studerandeskyddsombudet skall värna om arbetsmiljön för
intresseföreningens medlemmar.
Det åligger studerandeskyddsombudet:





att verka för en god arbetsmiljö för föreningens medlemmar
att i första hand kontakta BIIF-styrelsens studierådsordförande vid frågor och information
att överlämna ett testamente åt sin efterträdare”

-

Att reglementet, under studieråd, ändras från

”Det åligger studierådet:





Att genomföra kursutvärderingar
Att presentera resultatet för kursansvariga, medlemmarna och övriga berörda
Att hålla medlemmarna informerade om aktuella utbildningsfrågor
Att genom studierådsordförandes försorg genomföra nyval av klassrepresentanter, när någon person i berörd klass
önskar så”

till
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”Det åligger studierådet:



Att genomföra kursutvärderingar
Att presentera resultatet för kursansvariga, medlemmarna och övriga berörda
Att hålla medlemmarna informerade om aktuella utbildningsfrågor
Att genom studierådsordförandes försorg genomföra nyval av klassrepresentanter, när någon person i berörd klass
önskar så
Att internt inom studierådet tillsätta posten studerandeskyddsombud”

-

Att stadgarna, under § 10:2 Sammansättning, ändras från






”Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs, studerandeskyddsombud,
likabehandlingsombud, informationsansvarig mot gymnasieelever samt världsmästare.”
till
”Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs,
,
likabehandlingsombud, informationsansvarig mot gymnasieelever samt världsmästare. En av studierådets ledamöter innehar även
posten studerandeskyddsombud.”

SID 13(30)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 1.5. Ändring i reglemente rörande posten informationsansvarig mot
gymnasieelever (IMG)
Bakgrund
Då föregående och dagens IMG haft begränsade arbetsuppgifter på posten anser styrelsen att denna post är
överflödig i dess nuvarande form. Samtidigt anser man det viktigt att någon funktionär innehar de
ansvarsområden som denna post innebär. Vidare anser styrelsen att postens ansvarsområden passar bättre
hemma i amk-gruppen än i studierådet. Styrelsens förslag är därför att denna post i fortsättningen tillsätts
internt inom arbetsmarknadsgruppen.
Yrkande
BIIF styrelse yrkar därmed
Att reglementet, under informationsansvarig mot gymnasieelever (IMG), ändras från
”
Det åligger IMG:




Att under gymnasiedagar på LTH tillgodose behovet av information och informatör för Brandingenjörsprogrammet
Att vara kontaktperson vid "Flickor på Teknis
Att ingå i studierådet”

till
”Informationsansvarig mot gymnasieelever (IMG) väljs internt inom arbetsmarknadsgruppen. Det åligger IMG:
 Att under gymnasiedagar på LTH tillgodose behovet av information och informatör för Brandingenjörsprogrammet
 Att vara kontaktperson vid "Flickor på Teknis

”

-

Att reglementet, under arbetsmarknadsgrupp, ändras 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 internt inom arbetsmarknadsgruppen tillsätta posten informationsansvarig mot gymnasieelever (IMG)”
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-

Att stadgarna, under § 10:2 Sammansättning, ändras från

”Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs, studerandeskyddsombud,
likabehandlingsombud, informationsansvarig mot gymnasieelever samt världsmästare.”
till
”Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs, studerandeskyddsombud,
likabehandlingsombud,
,samt världsmästare.”
-

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

”Arbetsmarknadsgruppen skall bestå av arbetsmarknadskontakt och två till fyra (2-4) övriga ledamöter, lämpligen från
spridda årskurser och utbildningar inom BIIF. ---Arbetsmarknadsgruppen äger rätt att i övrigt utforma organisationens
utseende”
till
”Arbetsmarknadsgruppen skall bestå av arbetsmarknadskontakt och två till fyra (2-4) övriga ledamöter, lämpligen från
spridda årskurser och utbildningar inom BIIF. En av arbetsmarknadsgruppens ledamöter innehar även posten
informationsansvarig mot gymnasieelever. Arbetsmarknadsgruppen äger rätt att i övrigt utforma organisationens utseende”
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Proposition 1.6. Ändring i stadgar rörande medlemskap i föreningen
Bakgrund
I höstas startades ett nytt mastersprogram under avdelningen för Riskhantering, mastersprogrammet i
katastrofriskhantering och klimatanpassning. Detta mastersprogram är tillgängligt att läsa både för
internationella och svenska studenter som har tagit en kandidatexamen. Denna utbildning bör inkluderas i
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. Medlem är även de studenter som studerar vid masterprogrammet i Brandteknik under den tid de studerar vid 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, mastersprogrammet i
Katastrofriskhantering och Klimatanpassning inom Lunds Tekniska Högskola eller Räddningstjänstutbildning för
brandingenjörer vid Revinge räddningsskola. Medlem är även de studenter som studerar vid masterprogrammet i Brandteknik
under den tid de studerar vid Lunds Tekniska Högskola.”
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Proposition 1.7. Tillägg i reglemente rörande gruppen Jubileumsgrupp
Bakgrund
Vart femte (5) år anordnar Brandingenjörsprogrammet ett jubileumsfirande samt en branschdag. Då dessa
händelser tillfälligt innebär utökat arbete för föreningen, bör en tillfällig funktionärsgrupp införas för att
avlasta föreningens Styrelse och övriga funktionärer.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed:
Att i reglementet under kapitlet Funktionärer lägga till:
Jubileumsgrupp
Jubileumsgruppen anordnar vart femte (5) år brandingenjörsprogrammets jubileumsfirande och branschdag.
Det åligger Jubileumsgrupppen:
 att bestå av erforderligt antal ledamöter, dock maximalt sex (6)
 att internt inom gruppen välja huvudansvarig ledamot
 att internt inom gruppen välja ekonomiansvarig ledamot
 att i samverkan med BIIF-styrelsen och programledningen för brand- och riskingenjörsprogrammen
samordna och organisera föreningens jubileumsfirande och branschdag.
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BILAGA 3: Motioner
Inga motioner har inkommit.
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Bilaga 4: Budget
Administration
Kontorsmaterial (utskriftspengar)
Porto
Internet/Webb
Bankkostnader
Reklam och PR (julkort)
Summa

-1000
-600
-500
-2000
-700
-4800

Arbetsmarknadskontakt
Arbetsmarknadskvällar/luncher
Stockholmsresan
Inköp
Arbetsmarknadskväll/lunch
Inköp Stockholmsresan
BTR-Pub
Tillstånd och avgifter
Summa

-70000
-27000
2000
0
45000

Övriga intäkter
Sektionspengar (gamla systemet)
CEQ-pengar
Datorintroduktion v.0
Reseersättning från PGL
Summa

3560
4000
1080
11000
19640

Funktionärer
Utgifter Styret (batteri, saftblandare)
Representation styret
BIIF Skiphte
Funktionärskickoffer
Pikéer styrelse/brandsex
Övriga personalkostnader
Inköp Sporten
Summa

-1500
-7000
-9000
-7000
-4500
-5000
-9000
-43000

Höstfesten
Försäljning höstfest mat

90000

95000
45000
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Försäljning höstfest dryck
Inköp höstfest övrigt
Inköp höstfest mat
Inköp höstfest dryck
Summa

30000
-49000
-33000
-38000
0

Nollning
Nollningsutgifter
Summa

-32000
-32000

PR
Annonsförsäljning
Försäljning PR
Inköp PR
Summa

45000
38000
-40000
43000

Övrigt
Tillfällig hyra
Studierådet
Inredning BIIF styrelserum
Påsk/julmys
Oförutsedda händelser
Summa

-1500
-2000
-8000
-7000
-8000
-26500

TOT ”ordinarie” år

1340

Speciellt för 2016: Väldigt prel,
då datum och lokal ej bestämts!
Branschdagarna 2016
Hyra Lokal

-12000

Företag (15st x 10kkr)

150000

Övriga utgifter

-20000

TOT

118000
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Jubileum 2016
Sittningen/Balen:
Alkoholtillstånd

-1400

Kunskapsprov Alkoholtillstånd

-1200

Vakter

-15000

Lokalhyra

-40000

Fyrverkeri

-40000

Inköp Mat (500persx350kr)

-175000

Inköp Dryck

-105000

Jobbare (50stx175kr/hx12h)

-105000

Försäljning Mat (beräknat 700kr x500)

350000

Försäljning Dryck (dubbla höstfest)

60000

Underhållning/uppträdanden

-50000

Övriga utgifter

-65000

Sponsring

30000

TOT

-157600

Seminarierna/konferensen:
Seminarieavgift (150x 1400)

210000

Lokalhyra

-40000

Fika (250 x 30kr)x2

-15000

Lunch (250x 175kr)x2

-87500

Personal (rese/catering)

-10000

Sponsring

30000

TOT

87500

TOT JUB+Branschdag

47900

Totalsumma

49240
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BILAGA 5: Beslutsuppföljning
Proposition 2:1. Tillägg i stadgar och reglemente rörande posten världsmästare
Bakgrund
I höstas ändrade V-sektionen sitt reglemente rörande posten världsmästare. Där står idag att en världsmästare
från respektive program på sektionen skall finnas. Ansvaret för att välja in en världsmästare från
brandingenjörsprogrammet tillfaller BIIF. För att denna funktionär skall bli medlem i V-sektionen samt att
denna delvis kommer att arbeta med studierelaterade frågor, är det lämpligt att världsmästaren ingår i
studierådet.
Yrkande
BIIF styrelse yrkar därmed
Att stadgarna, under § 10:1 Uppgift, ändras från






”a) att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studierna och utbildningarna, samt
b) att aktivt följa och påverka utbildningsnämndernas arbete
c) Att verka för en god arbetsmiljö hos studenterna, samt
d) Att verka för att jämlikhetsaspekten tas i beaktan inom föreningen samt medlemmarnas utbildning
--







” a) att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studierna och utbildningarna, samt
b) att aktivt följa och påverka utbildningsnämndernas arbete
c) Att verka för en god arbetsmiljö hos studenterna, samt
d) Att verka för att jämlikhetsaspekten tas i beaktan inom föreningen samt medlemmarnas utbildning
e) Att vara insatt i internationella frågor som rör föreningens medlemmar.”

till

Att stadgarna, under § 10:2 Sammansättning, ändras från
”Studierådet består av studierådsordförande samt erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs,
studerandeskyddsombud, likabehandlingsombud samt informationsansvarig mot gymnasieelever.
”
till
”Studierådet består av studierådsordförande samt erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs,
studerandeskyddsombud, likabehandlingsombud, informationsansvarig mot gymnasieelever samt världsmästare.”
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Proposition 2:2. Tillägg i Stadgar angående sportrådets uppgift, sammansättning och
samverkan
Bakgrund:
I stadgarna finns alla BIIFs undergruppers uppgift, sammansättning och samverkan beskrivna, utom
sportrådets. Därför anser BIIFs styrelse det rimligt att även undergruppen sportrådet beskrivs på liknande
sätt.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed


att lägga till ett kapitel i stadgarna som beskriver sportrådets uppgift, sammansättning och samverkan
enligt följande

”§XX:1 Uppgift
sportrelaterade.

Sportrådet skall organisera föreningens aktiviteter, även aktiviteter som inte är

§XX:2 Sammansättning
maximalt två (2).

Sportrådet består av Sportbas samt erforderligt antal övriga ledamöter, dock

§XX:3 Samverkan

Sportrådet samverkar med sektionens Aktivitetsutskott.”
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Proposition 2:3. Förändring i stadgar gällande redovisning.
Bakgrund
Varje år är nollningen en återkommande kostnad för BIIF och därför sker även redovisning på det kontot.
Därför bör även nollning skrivas in i stadgarna som ett konto som redovisning sker på.
Yrkande
BIIF styrelsen yrkar därmed:


Att stadgarna, under § 16:2 Redovisning, ändras från

”Styrelsen ansvarar för att föreningens redovisning sköts i enlighet med myndigheters krav och god redovisningssed. Redovisningen
sker uppdelat på de olika kontona Sexmästeriet, PR-gruppen, Arbetsmarknadsgruppen, Sporten----------- samt Övrigt.”
till
”Styrelsen ansvarar för att föreningens redovisning sköts i enlighet med myndigheters krav och god redovisningssed. Redovisningen
sker uppdelat på de olika kontona Sexmästeriet, PR-gruppen, Arbetsmarknadsgruppen, Sporten, Nollning samt övrigt.”
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Proposition 2:4. Ändring i stadgar rörande medlemskap i föreningen
Bakgrund
I stadgarna beskrivs vilka som är medlemmar i föreningen. Där står att medlem är även de studenter som
studerar vid masterprogrammet i Brandteknik och detta bör förtydligas.
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. Medlem är även de studenter som studerar vid
masterprogrammet i Brandteknik under den tid de studerar vid 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. Medlem är även de studenter som studerar vid
Erasmus Mundus programmet Fire Safety Engineering under den tid de studerar vid Lunds Tekniska Högskola.”
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Proposition 2:5. Ändring i stadgar rörande justering av föreningsmötets protokoll
Bakgrund
Under kapitel sex i stadgarna beskrivs på två olika ställen hur lång tid justeringen av föreningsmötets
protokoll får ta. Detta gör att oklarheter kan uppstå och bör därför ändras.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed


Att stadgarna, under § 6:6 Kallelse, ändras från

”Kallelse till föreningsmöte skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast tio läsdagar före mötet. Kallelse till extra
föreningsmöte skall uppsättas senast fem läsdagar före mötet. Kallelse till föreningsmöte eller extra föreningsmöte får ej ske under
tentamensperiod eller ferie. Kallelse till två föreningsmöten kan ej föreligga samtidigt.
Protokoll från föregående föreningsmöte skall vara justerat innan nästa föreningsmöte hålles”
till
”Kallelse till föreningsmöte skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast tio läsdagar före mötet. Kallelse till extra
föreningsmöte skall uppsättas senast fem läsdagar före mötet. Kallelse till föreningsmöte eller extra föreningsmöte får ej ske under
tentamensperiod eller ferie. Kallelse till två föreningsmöten kan ej föreligga samtidigt.
”


Att stadgarna, under § 6:8 Justering, ändras från

”Protokoll från föreningsmöte skall justeras inom tjugo läsdagar efter mötet.”
till
”Protokoll från föreningsmöte skall vara justerat innan nästa föreningsmöte hålles, dock senast tjugo läsdagar efter mötet."
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Proposition 2:6. Tillägg i stadgar gällande studierådet
Bakgrund
I stadgarna beskrivs att andra funktionärsgrupper ska samverka med sektionens motsvarande
funktionärsgrupp. Någon sådan beskrivning finns inte för studierådet, trots att studierådet idag samverkar
med sektionens studieråd.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed


Att stadgarna utökas med en paragraf enligt nedan

”§ 10:3 Samverkan

Studierådet samverkar med sektionens studieråd.”
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Proposition 2:7. Ändring i stadgar gällande arbetsmarknadsgruppens samverkan
Bakgrund
I stadgarna beskrivs hur arbetsmarknadsgruppen ska eftersträva att samverka med avdelningen för Brandteknik.
Eftersom avdelningen för Brandteknik och riskhantering har delats upp i två olika avdelningar och det är önskvärt att vi
strävar efter att samverka med båda avdelningarna, bör denna beskrivning uppdateras.

Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed


Att stadgarna, under § 13:4 Samverkan, ändras 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. Samverkan med avdelningen
för brandteknik,
, intresserade fackförbund samt andra organisationer är eftersträvansvärt.”
till

”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. Samverkan med avdelningen
för brandteknik, avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, intresserade fackförbund samt andra organisationer är
eftersträvansvärt.”
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Proposition 2:8. Ändring i stadgar gällande upplösning av föreningen
Bakgrund
I stadgarna ska samtliga paragrafer ha ett namn. Dock saknar § 22:2 ett namn och detta bör ändras.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed


Att stadgarna, under § 22:2, ändras från

”§ 22:2
Vid upplösning av föreningen förvaltar sektionen tillgångarna i högst fem år. Om inte
föreningen aktiverats inom denna tid tillfaller tillgångarna sektionen.”
till

”§ 22:2 Förvaltning
Vid upplösning av föreningen förvaltar sektionen tillgångarna i högst fem år. Om inte
föreningen aktiverats inom denna tid tillfaller tillgångarna sektionen.”
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Proposition 2:9. Ändring i stadgar gällande föreningens valberedning
Bakgrund
I stadgarna beskrivs sammansättningen av valberedningen. I nuläget är det dock lite otydligt hur denna skall
sammansättas och detta bör därför förtydligas.

Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed


Att stadgarna, under § 7:1 Sammansättning, ändras från

”Föreningens valberedning utgörs av en representant från varje årskurs på LTH. Valberedningen skall även bestå av två
suppleanter. Suppleanterna kan inte väljas från samma klass. Vid tillsättning av nya funktionärsposter skall sittande
valberedning utnyttja suppleanterna om det föreligger risk för jäv. Representanter från nya brandingenjörsklassen samt nya
riskingenjörsklassen tillsätts på hösten inom respektive klass.”
till
”Föreningens valberedning bör utgöras av en representant från vardera årskurs ett till fyra på brandingenjörsprogrammet och
årskurs ett till två på civilingenjörsprogrammet i riskhantering på LTH. Valberedningen skall även bestå av två suppleanter.
Suppleanterna kan inte väljas från samma klass. Vid tillsättning av nya funktionärsposter skall sittande valberedning utnyttja
suppleanterna om det föreligger risk för jäv. Representanter från nya brandingenjörsklassen samt nya riskingenjörsklassen
tillsätts på hösten inom respektive klass.”
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