BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – VÅRTERMINSMÖTE
Datum

2018-04-24

Tid

17:15

Plats

V:B
John Ericssons väg 1
222 41 Lund

Beslutande
Se bilaga 1, röstlängd
Övriga närvarande Daniel Nilsson
Alexander Cedergren

§1
Mötets öppnande
§2
Mötets behörighet samt
upprättande av röstlängd.
§3
Mötesfunktionärer

Jakob Kullman förklarar mötet öppnat klockan 17:15.

Inga invändningar mot mötets behörighet eller upprättande av
röstlängd.
Mötesordförande
Beslut: Mötet väljer Jakob Kullman till mötesordförande.
Mötessekreterare
Beslut: Mötet väljer Fanny Selin till mötessekreterare.
Justerare och rösträknare
Beslut: Mötet väljer Maja Wilhelmsson och Elin Pettersson till
justerare och tillika rösträknare.

§4
Adjungeringar
§5
Dagordning

Daniel Nilsson och Alexander Cedergren närvarar under
mötet.
Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

§6
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Utmärkelsen Årets lärare på
Brandingenjörs- respektive
Riskhanteringsprogrammet

Studierådsordförande Maja Wilhelmsson presenterar årets
lärare på Brandingenjörsprogrammet. Den lärare som
stadgeenligt röstats fram av avgående brandingenjörsklass
(Bi15) är Daniel Nilsson.
Motiveringen lyder:
Daniel lyssnar på studenterna och bemöter dem med respekt. Han sätter
sig in i studenternas studiesituation och lär ut på ett sätt så att man blir
intresserad av ämnet. Han är en engagerad lärare och pushar sig till att
alltid bli en bättre pedagog. Daniel sätter studenter främst, han är bäst
helt enkelt!
Studierådsordförande Maja Wilhelmsson presenterar årets
lärare på Riskhanteringsprogrammet. Den lärare som
stadgeenligt röstats fram av avgående riskhanteringsklass
(Rh16) är Alexander Cedergren.
Motiveringen lyder:
Alexander har många egenskaper som kännetecknar en bra lärare. Han
är lyhörd, snäll och saklig. Han har ett stort engagemang och driv att
utveckla sina kurser efter studenternas önskemål. Han förstår de
svårigheter en student kan uppleva och hans dörr står alltid öppen.
Alexander kommer alltid med lösningar och goda råd. Han skapar ett
intresse för sina kurser hos studenterna.
Daniel kommer att få sitt namn ingraverat på brandsprutan
och Alexander kommer att få sitt namn ingraverat på
riskvågen.

§7
Beslutsuppföljning

På föregående terminsmöte (höstterminsmötet, 2017-11-27)
röstades nedanstående propositioner gällande föreningens
stadgar igenom. Stadgeenligt måste sådana ändringar röstas
igenom på två av varandra följande terminsmöten (Stadgar,
§21:1) innan de träder i kraft.
Proposition 3.1 gällande ”Ändring i reglemente och stadgar gällande
posten Sekreterare och Vice föreningsordförande” (se bilaga 2)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 3.1.
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Proposition 3.2 gällande ”Sammanslagning av PR-chef och Webbi”
(se bilaga 2)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 3.2.
Proposition 3.3 gällande ”Ändring i stadgar gällande styrelsens
beslutsmässighet” (se bilaga 2)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 3.2.
§8
Information

Ordförande
Jakob har under våren sammankallat till möten och mailat en
hel del med programledningen angående att vår programledare
Daniel ska sluta. Han har även suttit i V-sektionens styrelse
och diskuterat BIIFs framtid med Framtidsgruppen nu efter
L-teks nedläggning. Planeringen inför nollningen har också
dragit igång.
Sekreterare
Fanny har till största del skrivit protokoll och dagordningar.
Hon har även arbetat en del nu inför vårterminsmötet.
Dessutom har hon försökt backa upp de andra
styrelsemedlemmarna i deras arbete.
Kassör
Gabriel har gått igenom årets budget och diskuterat den med
resten av styrelsen. Till stor del har han kassörat vilket innebär
att fakturera företag, betala fakturor och bokföra. Han har haft
bra koll på föreningens ekonomi.
Studierådsordförande
Maja har gått på väldigt mycket möten med bland annat Kåren,
Programledningen och diverse institutioner. Hon har även
censurerat CEQ-rapporter och delat ut CEQ-priser. Dessutom
har Maja delat ut pris till årets lärare och arbetat tillsammans
med studieråden på sektionen.
Sexmästare
Johan har fixat mat till både lunch- och kvällspresentationer
tillsammans med Brandsex. De har även fixat en
halvtidssittning för Bi16. Då styrelsen ska besöka BRINN
uppe i Luleå har han fått i ansvar att planera resan. Johan är
även ansvarig för att rusta upp styrelserummet tillsammans
med Tomas och Jonas.
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PR-chef
Johan har arbetat med fortlöpande arbete och informerat om
våra event på olika sätt. Planen är att förnya hemsidan nu i vårt
arbete att nå ut till fler. Dessutom är han ansvarig för
upprustning av styrelserummet tillsammans med Johan och
Tomas.
Arbetsmarknadskontakt
Denise har ordnat med lunch- och kvällspresentationer för alla
våra medlemmar. Företagen som varit här och presenterat än
så länge är Räddningstjänsten i Oskarshamn och Västervik,
SWECO, Willis Towers och WSP. Det är högt tryck på företag
som vill komma hit så hon har även börjat planera inför
hösten. Denise har också bollat med AMK-gruppen som har
huvudansvar för Stockholmsresan. Hon har även lagt ut
sommarjobb på hemsidan och mailat medlemmarna.
Sportbas
Elin har planerat och hållit olika sportevenemang bland annat
Poledance och en prova på självförsvar-kväll tillsammans med
Aktu. Hon har även gjort ett påskquiz och annat löpande
styrelsearbete. Den årliga fotbollsturneringen har hon givetvis
också börjat planera.
Webbi
Tomas har fixat och trixat på hemsidan en hel del och lagt upp
bilagan och protokoll. Han har även hanterat användare och
lösenord samt lagt in de som inte tidigare gått brand i Rh17
som användare. Dessutom har han fått tillgång till
brandbastun, bokat kursgård och haft kick-off med
Datorgruppen och Bastumästarna. Som tidigare nämnts är
Tomas en del av de inredningsansvariga i BIIF-rummet.
§9
Fikapaus

§ 10
Inkomna propositioner

Mötesordförande yrkar på att fortsätta mötet och vänta med
fikan till efteråt.

Mötesordförande presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring av verksamhetsårets början och slut” (se bilaga 3,
proposition 1.1)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 1.1.
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Mötesordförande presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i Kap 2 i reglemente angående åligganden för ordförande” (se
bilaga 3, proposition 1.2)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 1.2.
§ 11
Inkomna motioner
§ 12
Budgetförslag

§ 13
Föregående styrelse

Inga motioner har inkommit till styrelsen.
Gabriel Larsson presenterar styrelsens budgetförslag för
verksamhetsåret 2018 (se bilaga 4).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla styrelsens budgetförslag för
verksamhetsåret 2018.
Olivia Wernberg läser upp sin verksamhetsberättelse för 2017
(se bilaga 5).
Jakob Kullmann läser upp Karl Borgs och Sofie Anderssons
revisionsberättelse för 2017 (se bilaga 6).
Revisorerna föreslår att mötet beviljar 2017 års styrelses
ansvarsfrihet (se bilaga 6).
Beslut: Mötet beviljar föregående BIIF-styrelse ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2017.

§ 14
Val av funktionärer

§ 15
Framtidsvisioner

Styrelsen yrkar på att sittande valberedning sitter kvar och att
en representant för Rh17 tillsätts.
Beslut: Mötet väljer följande personer till valberedningen
2018:
• Louise Solheim, Bi17
• Ebba Johnsson, Bi16
• Lorentz Brännström, Bi15
• Olivia Wernberg, Rh17
Representanter för Bi18 och Rh18 tillsätts till hösten.
Jakob Kullmann berättar att vi i styrelsen har haft möte med
Framtidsgruppen på V-sektionen. De har efterfrågat underlag
för vad BIIF anser vara viktigt för medlemmarna och för
verksamheten i helhet vilket är något som vi jobbar på att ta
fram. Detta fungerar som en kartläggning av sektionens
medlemmar och organisation.
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Vi kommer att ha fortsatta möten med Framtidsgruppen för att
göra BIIFs och sektionens framtida arbete på ett så bra sätt som
möjligt.
Jakob lägger till att om man har tankar och idéer kring detta så
är det väldigt uppskattat om man hör av sig till oss. Skicka ett
mail eller kom förbi på ett styrelsemöte!
§ 16
Övrigt

Ebba Johnsson undrar när ceremonin då den föregående
styrelsen får sina medaljer ska bli av. Styrelsen svarar att den
kommer inom kort.

§ 17
Mötets avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.00.

Jakob Kullmann, ordförande

Fanny Selin, sekreterare

Elin Pettersson, justerare

Maja Wilhelmsson, justerare
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BILAGA 1 - RÖSTLÄNGD

Styrelsen
Jakob Kullmann
Fanny Selin
Jonas Larsson
Johan Karlelid
Tomas Mo
Gabriel Larsson
Denise Pettersson
Maja Wilhelmsson
Elin Pettersson

Bi15
Bi17
Bi16
Bi16
Bi15
Bi15
Bi15
Bi17
Bi16

Medlemmar
Viktor Arozenius
Lovisa Gustafsson
Hanna Sandström
Linnea Mauritz
Louise Solheim
Fredrik Ek
Karin Sandin
Vicktor Riedel
Niklas Wetterberg
Ebba Johnsson
Erik Andersson
Karl-Magnus Larsson
Olivia Wernberg
Matilda Tordsson
Erika Persson
Lorentz Brännström
Frida Hansson

Bi16
Bi17
Bi17
Bi17
Bi17
Bi17
Bi15
Bi15
Bi15
Bi16
Bi15
Bi15
Bi14
Bi16
Bi16
Bi15
Bi17
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BILAGA 2 - BESLUTSUPPFÖLJNING

Proposition 3.1 Ändring i reglemente och stadgar gällande posten Sekreterare och
Vice föreningsordförande
Bakgrund
Som det ser ut idag väljs posten ”vice ordförande” internt i föreningens styrelse. De senaste åren har det varit
sekreteraren som varit vice ordförande, undantaget i år. Detta eftersom det passar bra med posten som
sekreterare, som oftast är den post som är mest uppdaterad och inläst på protokoll samt stadgar och regler
som gäller. BIIF anser att posten som vice ordförande kan åläggas sekreteraren, eftersom denne oftast
innehar posten. Därtill anser styrelsen att det är mer demokratiskt att föreningsmötet demokratiskt får välja
vem de anser ska tillträda posten som vice föreningsordförande.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgar under kapitel Föreningsordföranden ändra
§ 9:3 Förfall

Vid föreningsordförandes förfall träder i dennes ställe den som av styrelsen utsetts som vice
föreningsordförande.

Till
§ 9:3 Förfall

Vid föreningsordförandes förfall träder i dennes ställe den som av föreningen utsetts som vice
föreningsordförande.

Samt
Att i reglemente under kapitel 2. Styrelse ändra

Sekreterare
Det åligger sekreteraren
• …,
• att vid styrelsens möten föra protokoll,
• att delge medlemmarna information om föreningens löpande verksamhet,
•
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•
•

att tillsammans med föreningens styrelse tillse att det finns uppdaterad information om
styrelser, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

föreningens tidigare

Till

Sekreterare
Det åligger sekreteraren
• att vara vice föreningsordförande,
• att vid styrelsens möten föra protokoll,
• att delge medlemmarna information om föreningens löpande verksamhet,
• att tillsammans med föreningens styrelse tillse att det finns uppdaterad information om föreningens tidigare
styrelser, samt
• att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
Och
Att i reglemente under kapitel 2. Styrelse ändra
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 sittande styrelsemedlem inneha
två (2) 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 tilldela hedersbetygelse och diplom, så att den som suttit i styrelsen i ett (1) år tilldelas
BIIF:s medalj i brons, att den som suttit i styrelsen i två (2) år tilldelas BIIF:s medalj i silver, att den som
suttit i styrelsen i tre (3) år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt att den som suttit i styrelsen i fyra (4) 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 tillse att det var tredje (3) år anordnas en branschdag,
• att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper, samt
•

att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

Till
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Det åligger 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 sittande
styrelsemedlem inneha två (2) 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 tilldela hedersbetygelse och diplom, så att den som suttit i styrelsen i ett (1)
år tilldelas BIIF:s medalj i brons, att den som suttit i styrelsen i två (2) år tilldelas BIIF:s medalj i
silver, att den som suttit i styrelsen i tre (3) år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt att den som suttit
i styrelsen i fyra (4) 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 tillse att det var tredje (3) år anordnas en branschdag,
att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.
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Proposition 3.2 Sammanslagning av PR-chef och Webbi
Bakgrund
Webbi är en post i styrelsen som kom till i och med internetrevolutionen intågande i det svenska folkhemmet,
då gemene man saknade förståelse om datorer och IT. I dagens samhälle, där majoriteten har en
grundläggande IT-kunskap och färdigheter har webbins arbete inom styrelsen minskat till den punkt då data
och IT relaterat arbetet inte längre är postens huvudsyfte. Man gör helt inte längre så mycket. Posten är
överflödig.
Därför anser vi det vara lämpligt att plocka bort Webbins plats i styrelsen, slå ihop vissa av dess
arbetsuppgifter med PR-chefen (som byter namn till infochef) och på sikt införa en Webmaster istället som
då inte har en styrelsepost.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgar under kapitel Föreningens styrelse ändra:
§ 8:3 Sammansättning

Styrelsen utgörs av minst nio (9) ledamöter, varav föreningsordförande, kassör, sekreterare,
studierådsordförande, PR-chef, sportbas, sexmästare, arbetsmarknadskontakt samt webbi
alltid skall ingå.

Till
§ 8:3 Sammansättning

Styrelsen utgörs av minst åtta (8) ledamöter, varav föreningsordförande, kassör, sekreterare,
studierådsordförande, informationschef, sportbas, sexmästare, samt arbetsmarknadskontakt
alltid skall ingå.

Samt att i reglemente under kapitel 2 Styrelsen ändra

PR-chef
Det åligger PR-chefen
• att ansvara för att medlemmarna har tillgång till en kollektion av skälig omfattning, minst inkluderat overaller,
• att tillsammans med webbi tillse att BI-info skickas ut till studenterna,
• att vara ansvarig för funktionärsgruppen PR-gruppen,
• att ansvara för att BIIFs aktiviteter dokumenteras i bild och att dessa bilder är tillgängliga för medlemmarna,
• att svara för föreningens kontakt med sektionens infochef,
•
•

att tillsammans med föreningens sångcanteurer säkerställa att för brand- och riskingenjörer viktiga sånger ej faller i
glömska, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Webbi
Det åligger Webbi
• att ansvara för att föreningens hemsida sköts och se till att medlemmar har tillgång till inloggningsuppgifter,
• att hålla en datorutbildning för nya studenter på brandingenjörsprogrammet i samband med introduktionen,
• att tillsammans med PR-chef tillse att BI-info skickas ut till studenterna,
• att ansvara för funktionärsgruppen Datorgruppen,
• att ansvara för funktionärsgruppen Bastumästeriet, samt
• att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
Till

Informationschef
Det åligger Informationschefen
• att ansvara för att medlemmarna har tillgång till en kollektion av skälig omfattning, minst inkluderat
• overaller,
• att tillsammans med webmaster tillse att BI-info skickas ut till studenterna,
• att vara ansvarig för funktionärsgruppen PR-gruppen,
• att ansvara för funktionärsgruppen Bastumästeriet
• att ansvara för webmastern
• att ansvara för att BIIFs aktiviteter dokumenteras i bild och att dessa bilder är tillgängliga för
• medlemmarna,
• att svara för föreningens kontakt med sektionens infochef,
• att tillsammans med föreningens sångcanteurer säkerställa att för brand- och riskingenjörer viktiga
• sånger ej faller i glömska, samt
• att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
BIIFs styrelse yrkar även på att i reglemente under kapitel 3 funktionärer lägga till

Webmaster
Det åligger Webmastern
• att ansvara för att föreningens hemsida sköts och se till att medlemmar har tillgång till
• inloggningsuppgifter,
•
•
•
•

att hålla en datorutbildning för nya studenter på brandingenjörsprogrammet i samband med
introduktionen,
att tillsammans med informationschefen tillse att BI-info skickas ut till studenterna, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Samt att ur kapitel 4 Funktionärsgrupper ta bort
Datorgruppen
Det åligger datorgruppen
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•
•
•
•

att bestå av erforderligt antal ledamöter, dock maximalt två (2),
att vara webbi behjälplig i dennes åligganden,
att i mån av tid hjälpa föreningens medlemmar i datorfrågor, samt
att överlämna ett gemensamt testamente till sina efterträdare.
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Proposition 3.3 Ändring i stadgar gällande styrelsens beslutsmässighet
Bakgrund
Till följd av proposition 3.2, som vid bifall betyder att styrelsen kommer att bestå av 8 poster, vilket kan leda
till oavgjort vid en röstning.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgar under § 8:4 ändra
§ 8:4 Beslutsmässighet
Till

Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. …

§ 8:4 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika
röstetal har föreningsordförande utslagsröst. Röstning via ombud är ej tillåten.

SID 14(22)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

BILAGA 3 – PROPOSITIONER

Proposition 1.1 Ändring av verksamhetsårets början och slut
Bakgrund
Under uppstarten som styrelse upplevde vi att det var svårt att komma in i arbetet och veta vad som skulle
göras. Under januari var vi inte tillsatta men vi tog över arbetet. Vi anser att det är mer lämpligt och naturligt
att ha verksamhetsåret med start från 1 januari istället för 1 februari. Vi tror att det kommer bli en tydligare
överlämning och att nästa styrelse snabbare kommer in i sina roller.
Yrkande
BIIF styrelse yrkar därmed
Att i stadgar, under § 19:1 ändra
§ 19:1 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår, om ej annat stadgas, 1 februari – 31 januari.

Till
§ !9:1 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår, om ej annat stadgas, 1 januari – 31 december.
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Proposition 1.2 Ändring i Kap 2 i reglemente angående åligganden för ordförande
Bakgrund
Med tanke på nedläggningen av L-tek har Lantmästaren och Brandmästaren röstats bort från V-sektionens
styrelse.
Yrkande
BIIF styrelse yrkar därmed
Att i reglemente, under Kapitel 2 Styrelse, ändra
● Ordförande
Det åligger ordföranden
- att representera föreningen och föra dess talan,
- att leda styrelsens förhandlingar,
- att leda och övervaka arbetet inom styrelsen samt övervaka arbetet i funktionärsgrupperna,
- att vara föreningens representant i V-sektionens styrelse,
- att ansvara för att föreningens styrdokument uppdateras, samt
- att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
Till
● Ordförande
Det åligger ordföranden
- att representera föreningen och föra dess talan,
- att leda styrelsens förhandlingar,
- att leda och övervaka arbetet inom styrelsen samt övervaka arbetet i funktionärsgrupperna,
- att vara föreningens representant på V-sektionens styrelsemöten,
- att ansvara för att föreningens styrdokument uppdateras, samt
- att överlämna ett testamente till sin efterträdare
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BILAGA 4 - BUDGET

Förslag BIIF 2017
Administration
Kontorsmaterial
(utskriftspengar)
Porto
Internet/Webb
Bankkostnader
Reklam och PR (julkort,
julpresent till PGL och styret)
Summa
Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsmarknadskvällar/luncher
Försäljning AMKPresentation
Försäljning Mat
Försäljning Dryck
Försäljning
Alkoholtillstånd
Försäljning Lokalhyra
Inköp
Arbetsmarknadskväll/lunch
Inköp Mat
Inköp Dryck
Inköp Lokalhyra
Stockholmsresan
Intäkt Stockholmsresan
Kostnad Stockholmsresan
BTR-Pub
Tillstånd och avgifter
Annonsförsäljning

Förslag BIIF 2018

-1000
-400
-1000
-1500

-1000
-400
-2000
-1500

-2000
-5900

-2000
-6900

120000

150000

-82000

-82000

15000
45000
-30000
2000
-10000
54000

15000
45000
-35000
2000
-7000
45000

Övrigt
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Summa
Övriga intäkter
Sektionspengar
CEQ-pengar
Datorintroduktion v.0
Reseersättning från PGL
Erhållna gåvor
Summa
Funktionärer
Utgifter Styret (styrelserummet
och div övriga kostnader)
Lunch styrelsen
Representation styret
Styrelseskiphte
Skiphte funktionärer
Funktionärskickoffer
Pikéer styrelse/brandsex
Representation övriga
funktionärer
Tack till funktionärer
Summa
Sporten
Fotboll
Innebandy
Volleyboll
Brandmil/brandförloppet
Grillning
Nya aktiviteter
Vinprovning
Sportrådets evenemang
Summa
Höstfesten
Försäljning höstfest mat
Försäljning höstfest dryck
Inköp höstfest övrigt
Inköp höstfest mat

114000

123000

0
0
1080
0
0
1080

0
0
1080
0
0
1080

-1500
-3000
-6300
-6000
-8000
-3700
-7400

-3000
-3000
-6300
-9000
-11000
-7400
-7000

-3000
-5000
-43900

-5000
-5000
-56700

-2200
-2400
-800
0
-2000
-2500

-2200
-2400
0
0
-2000
-3000

-9900

-8400

90000
30000
-44000
-38000

90000
30000
-44000
-38000
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Inköp höstfest dryck
Summa
Nollning
Nollningsutgifter
Ovvar, subv.
Summa
PR
Försäljning PR
Inköp PR
Sektionsbidrag Ovvar
Summa

-46000
-8000

-46000
-8000

-25000
-25000

-20000
-5000
-25000

34000
-40000
4000
-2000

34000
-40000
4000
-2000

0
-8000
-4000
-8000

0
-8000
-6000
-8000
-6800

Övrigt
Studierådet
Påsk/julmys
Fika ht-/vt-möte
Oförutsedda händelser
Utbyte med BRINN
Avtackning Daniel med grillning
för alla
Ny musikanläggning Biif
Fika till medlemmar
Summa

-1000
-21000

-5000
-5000
-1000
-39800

TOTALT

-15620

-22720
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BILAGA 5 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ännu ett år har passerat och ännu en BIIF styrelse har bytts ut. Vi i BIIF-styrelsen 2017 är väldigt nöjda
med vårt år. Året har bjudit på både uppgångar och nedgångar, intressanta diskussioner och roliga events.
Att sitta i en styrelse är både roligt och utvecklande, trots att man möter motgångar då och då.
Som vanligt började året med ett traditionsenligt skiphte i Skanör för alla av- och pågående funktionärer.
Ett dygn med massor med god mat och dans som verkade vara uppskattat. Våren bjöd sedan bland annat
på Påskmys, fotbollsturnering och flertalet företagspresentationer. Nytt för i år var även att styrelsen
bakade fika under tentaperioderna och bjöd på alla medlemmar. Det verkar som att det var ett vinnande
koncept för att alla skulle orka kämpa på med sina tentor.
Hösten började med nollning, och en väldigt rolig v.0 där BIIF-styrelsen fick chansen att hänga med de
nya brandingenjörsstudenterna en hel del. Vi åkte på kursgård där vi hade ett litet missöde med bussen,
men som tur är löste det sig på bästa möjliga sätt. Alla kom hem oskadda och numera är det något som vi
kan skratta åt ihop.
Under hösten var BIIF tillsammans med brandingenjörernas programledning värdar för Nordic Meeting.
Representanter från motsvarande utbildningar i Luleå och Haugesund kom till Lund för att diskutera hur
vi kan bli bättre på det vi gör. Detta blandades såklart upp med trevligt häng, där vi bland annat besökte
Vattenhallen. I samband med Nordic Meeting ordnades också Höstfesten, kanske ett av BIIFs mest
uppskattade evenemang. Brandsex styrde en fantastisk kväll med god mat och dryck!
Under hösten lyftes frågan om att flytta in L-teks verksamhet under sektionen, vilket också skapade
diskussion kring hur BIIF skulle förhålla sig till detta. Hösten kantades av några kommunikationsmissar
vilket inte gjorde det hela lättare, men vi lärde oss att tydligt kommunikation är A och O.
Året avslutades med ett julmys som följdes av V-sex pub i V-cafe, ett perfekt avslut enligt oss!
Allt som allt är vi nöjda med vad året har bjudit på och här kommer en kort sammanfattning om vad varje
styrelsemedlem sysslat med under året.
Ordförande Olivia har under året jobbat mycket med att ha en övergripande koll på vad som händer i
föreningen. Hon har också suttit i många diskussioner om hur BIIF kan arbeta med sammanhållningen
och gemenskapen på sektionen. Det omtalade bytet av ouverallfärg är också något som hon har diskuterat
mycket, både i sektionsstyrelsen och i BIIF-styrelsen.
Kassören Karl-Magnus har gjort budget, bokfört, deklarerat och hjälpt styrelsen att hålla koll på sina
utgifter och intäkter. Han har informerat styrelsen om olika frågor inom ekonomi och redovisning samt
varit behjälplig i övriga ärenden.
Sekreteraren Vicktor har under året jobbat med att protokollföra allt som föreningen gjort och haft koll
på våra stadgar och reglemente. Därtill har han hjälpt de andra styrelsemedlemmarna med deras olika
projekt.
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Arbetsmarknadskontakten Manne har tillsammans med AMK-gruppen under året hållit i flera
företagsevenemang med stor variation, både vad gäller företag/räddningstjänster och själva
genomförandet. Det har varit stort intresse från studenterna vilket varit mycket uppskattat, både av företag
och studenter. Stockholmsresan har genomförts och blev mycket lyckad.
Sexmästaren Idas år började med att brandsex serverade en hejdundrande trerättersmiddag på
funktionärsskiphtet. Därefter har dem anordnat lunch och middag till företagspresentationer, fika och mat
till vår- och höstterminsmöten, anordnat BTR-pub, fixat mat och dryck till introveckan.
Sportbasen Karin har under året tillsammans med sportrådet haft traditionsenliga evenemang som
Brandfotboll, Femkamp och Innebrandy. Utöver det har dem testat crossfit, haft vinprovning och
genomfört sportrådets evenemang till Jump och Laserdome.
PR-chefen Ebba har tillsammans med PR-gruppen gjort märken till nollningen och sålt tröjor, tygkassar,
märken, ouveraller och sångböcker. De har gjort affischer till event och gett ut tre ”biinfo” på svenska och
engelska.
Studierådsordförande Felicia har under året tillsammans med studierådet hållit i studiekvällar och
fortsatt utveckla brand och risk utbildningen. De har suttit med på möten med kursansvariga,
programledningen, kåren och institutionsstyrelser för att representera oss studenter. Det har även varit bra
samarbete med studieråden på sektionen genom evenemang som alla program på sektionen haft
tillsammans och genom informationsutbyte, detta har varit för alla i studierådet men vissa evenemang mer
specifikt för världsmästaren, likabehandlingsbudet och studerandeskyddsombud.
Webbi Lorentz anser att verksamhetsåret 2017 var ett synnerligen lyckat år. Förutom att vara styrelsens
alltiallo och behjälplig i IT-frågor genomförde hans underskott, bastumästeriet och datorgruppen två
lyckade event, nämligen "basta in våren" som ingen mindre än självaste Robert Jönsson besökte samt ett
mycket uppskattat och välbesökt datorlan. Datorgruppen var även behjälpliga med datorintron för de nya
nollorna.
Avslutningsvis vill vi såklart tacka alla våra funktionärer som hjälpt oss under året. Utan er skulle vi
aldrig klara av att göra så mycket som vi gör. Och så vill vi såklart tacka alla medlemmar för att ni är så
härliga och alltid sprider god stämning på våra evenemang.
BIIF-styrelsen 2017 via
Olivia Wernberg, Ordförande 2017
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BILAGA 6 - REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse Brandingenjörsstuderandes intresseförening
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltningar för år 2017. Det är styrelsen
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed. Stickprovskontroller har genomförts av
bokföringen. Vi har kontrollerat om samtliga protokoll finns utskrivna och signerade samt tillgängliga på
hemsidan.
Anmärkningar:
- Mötesprotokoll 2017-02-02 finns inte utskrivet och justerat
- Mötesprotokoll 2017-05-24 finns inte utskrivet och justerat
- Mötesprotokoll 2017-09-21 finns inte utskrivet och justerat
- Mötesprotokoll 2017-10-05 saknas. Protokollet har datumet 2017-12-05
- Mötesprotokoll 2017-11-15 finns utskrivet och justerat, men inte tillgängligt på hemsidan
- Mötesprotokoll från vårterminsmöte finns inte utskrivet och justerat
- Mötesprotokoll från höstterminsmöte finns inte utskrivet och justerat
Vi anser att dessa anmärkningar skyndsamt ska åtgärdas, men att det inte bör vara grund till att inte
bevilja ansvarsfrihet. Vi rekommenderar därför mötet att bevilja ansvarsfrihet.

_____________________________
Karl Borg
Revisor
2018-03-26

_____________________________
Sofie Andersson
Revisor
2018-03-26
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