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Hörsal V:B, V-huset
John Ericssons väg 1
223 63 Lund

Beslutande

Se bilaga 1, röstlängd

§1
Mötets öppnande

Karl Borg 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 Karl Borg till mötesordförande.
Mötessekreterare
Beslut: Mötet väljer Agnes Broholm till mötessekreterare.
Justerare tillika rösträknare
Beslut: Mötet väljer Sofie Andersson och Annie Lennartsson till
justerare tillika rösträknare.

§4
Adjungeringar
§5
Dagordning

Patrik Gustafsson, ordförande V-sektionen, närvarar under mötet.
Förslag gällande platsbyte av paragrafer 6 och 7.
Beslut: Dagordningen godkänns med förändringen av att § 6 ska
behandla information och inte beslutsuppföljning, som istället görs
under § 7.
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§6
Information

BIIF har haft ett händelserikt år med många roliga event. De stora
uppgifterna har involverat arrangemanget av introduktionen för de
nya brandingenjörsstudenterna, anordnandet av brands branschdag
och jubileum, höstfesten, flertalet sportevenemang och
företagspresentationer samt en kontinuerlig studiebevakning. Den
14 december är det julmys för BIIFs medlemmar och styrelsen
uppmanar så många som möjligt att komma och mysa vid 17.15 i
V-café.
Ordförande
Karl har under året jobbat för en sammanhållen sektion och
planerat årets verksamhet. Karl har representerat BIIF vid officiella
tillställningar och under event på nollningen och jobbar samtidigt
med internationalisering. Han har bedrivit löpande styrelsearbete
och planering i både BIIF och V-styret och varit behjälplig vid
event för planering och genomförande. I somras fick BIIFstyrelsen ett avhopp av dåvarande Webbi och sedan dess har Karl
skött kontakten mellan styrelse och datorgrupp.
Sekreterare
Agnes har protokollfört styrelsens möten under året. Hon sitter
också som vice ordförande och tar över den rollen när Karl inte är
närvarande. Hon har för övrigt varit med och planerat flertalet spex
och fixat med årets presentationsfilm för BIIF. Inför
terminsmötena jobbar Agnes med mycket förberedelser och
förutom det så skickar hon ut diverse informationsutskick till
medlemmarna när det behövs. Agnes sitter i år med i
valberedningen och har därför fungerat som kontakten mellan dem
och styrelsen. Resten av tiden finns hon tillgänglig och hjälper till
där det behövs.
Kassör
Sofie har huvudansvaret för det ekonomiska inom föreningen. Hon
har bland annat fakturerat de som behövt fakturor, gjort
betalningar och löpande bokfört alla ekonomiska händelser. Sofie
har även lagt fram en budget som styrelsen strävat efter att hålla
under året, och hjälper till med övriga styrelseärenden som dyker
upp.
Studierådsordförande
Johanna F har hållit på med kontinuerlig studiebevakning och har
anordnat studiekvällar under året. Hon har också censurerat CEQenkäter, deltagit i bland annat programledningsmöten, möten för
institutionsstyrelsen för bygg och miljöteknologi, SRX-möten samt
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studierådsmöten och tidigare i höst var hon med och anordnade
den Stora PluggBrunchen.
Sexmästare
Som sexmästare har Johanna A ansvarat över servering av mat och
dryck under alla event som BIIF anordnat under året. De event
som hållits är bland annat företagspresentationer och ett skiphte
där hon tillsammans med brandsex planerade mat och höll i
sittningen beståendes av tre rätter. Johanna har också hjälpt till
under nollningen både som BIIF, brandsex samt v-sex och sist men
inte minst genomfört höstfesten. Utöver detta är styrelsejobbet
med diverse småuppgifter en stor del av sexmästarrollen i BIIF.
PR-chef
Josefin har sett till att det beställts bland annat pikéer och medaljer
då lagret av dessa börjat ta slut. Inför och under nollningen
ansvarade Josefin för försäljning av overaller och tygmärken och de
nya märkena har hon tillsammans med PR-gruppen tagit fram. I
samband med nollningen skickades det ut ett infoblad från BIIF
som Josefin designade. Hon har även satt ihop vårens Bi-info och
fotar och redigerar foton efter föreningens evenemang. Josefin
skapar de diplom som delas ut och dessutom alla planscher. Inför
branschdagen gjorde hon en roll-up samt beställde BIIFpappersmuggar och till höstfesten gjorde hon anmodan.   
Arbetsmarknadskontakt
Malin har haft huvudansvaret över brands branschdag som tagit
mycket tid utöver det vanliga styrelsearbetet. Hon har jobbat med
AMK-gruppen inför genomförandet av denna och de har
tillsammans även sett till att Stockholmsresan blivit av. Malin har
under året arrangerat nio företagspresentationer, och det kommer
bli ytterligare två innan verksamhetsåret är slut. Dessutom har två
företag under året kommit till skolan och hållit intervjuer, och hon
berättar att studenterna på programmet har ett gott rykte på
arbetsmarknaden vilket är något som ska tas till vara på.
Sportbas
Under året som sportbas har Annie hållit i Brandförloppet
(orienteringstävling kring LTH), ordnat påskpub med resterande
BIIF, arrangerat 5-kamp och en fotbollsturnering under våren.
Efter sommaren välkomnade hon de nya studenterna under
nollningen tillsammans med BIIF. Sedan har hon haft en
ölprovning med Korngården, hållit i trådarna för sportrådets
evenemang på Prison Island och Laserdome, arrangerat en
innebandyturnering och varit förste tårthämtarare för alla
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tårtfiranden som arrangerats under hösten. Kvar har hon en
volleybollturnering.
V-sektionens ordförande Patrik Gustafsson
Patrik berättar lite kort om sektionens verksamhet och uppmanar
även brandare att söka sig till sektionsarbete. Han berättar också
från kårens sida att fullmäktigevalet är i full gång och hur man kan
vara med och rösta.
§6
Beslutsuppföljning

På vårterminsmötet 2016-04-27 röstades nedanstående
propositioner igenom. Eftersom dessa innefattar förslag om
ändringar i stadgarna måste de även bifallas på höstterminsmötet
2016 innan ändringarna kan göras.
Proposition gällande ”Ändring i reglemente och stadgar gällande posten
Informationsansvarig mot gymnasieelever (IMG) samt Studierådsordförande”
(se bilaga 2, proposition 2.1)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.1.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar gällande föreningsmötets beslutsförhet”
(se bilaga 2, proposition 2.2)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.2.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar rörande funktionärsgruppen
Studierådet” (se bilaga 2, proposition 2.3)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.3.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar gällande revidering av stadgar” (se
bilaga 2, proposition 2.4)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.4.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar rörande föreningens styrelse” (se
bilaga 2, proposition 2.5)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.5.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar gällande benämningen Webbi” (se
bilaga 2, proposition 2.6)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.6.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar gällande faktafel under Extra
föreningsmöte” (se bilaga 2, proposition 2.7)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.7.

SID 4(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Proposition gällande ”Ändring i stadgar gällande faktafel under Särskild
revisionsberättelse” (se bilaga 2, proposition 2.8)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.8.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar rörande avsaknad av paragraf under
kapitel Sportråd” (se bilaga 2, proposition 2.9)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.9.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar rörande avsaknad av
paragrafbenämning under kapitel Föreningens ekonomi” (se bilaga 2,
proposition 2.10)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.10.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar rörande avsaknad av
paragrafbenämning under kapitel Revisorer” (se bilaga 2, proposition
2.11)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.11.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar gällande Arbetsmarknadsgruppens
sammansättning och samverkan” (se bilaga 2, proposition 2.12)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.12.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar gällande budget, höstterminsmötet”
(se bilaga 2, proposition 2.13)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.13.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar gällande budget, vårterminsmötet” (se
bilaga 2, proposition 2.14)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.14.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar gällande föreningens medlemmar” (se
bilaga 2, proposition 2.15)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.15.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar gällande PR-gruppens samverkan”
(se bilaga 2, proposition 2.16)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.16.
§8
Budgetförslag

Sofie Andersson presenterar ett budgetförslag för verksamhetsåret
2017 (se bilaga 4).
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§9
Inkomna propositioner

Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Tillägg av
funktionärsgruppen Bastumästeriet i föreningens stadgar” (se bilaga 3
proposition 1.1).
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
stadgar gällande tid till anslag av föredragningslista” (se bilaga 3
proposition 1.2).
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
stadgar gällande tid till anslag av protokoll efter föreningsmöte” (se bilaga 3
proposition 1.3).
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Malin Björkqvist presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i stadgar gällande Arbetsmarknadsgruppen” (se bilaga 3
proposition 1.4).
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
stadgar gällande föreningsstyrelsens verksamhet” (se bilaga 3 proposition
1.5).
Beslut: Mötet bifaller propositionen.
Ett förslag om att genomgå flera propositioner och sedan klubba
igenom dessa i klump kommer upp.
Beslut: Mötet godkänner att klubba igenom flertalet propositioner
i samma beslut.
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
stadgar gällande föreningsstyrelses kallelse till phøskontakt” (se bilaga 3
proposition 1.6).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
stadgar gällande funktionärsgruppen PR-gruppen” (se bilaga 3 proposition
1.7).
Josefin Andersson presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i stadgar gällande stödmedlemmar” (se bilaga 3 proposition
1.8).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
stadgar gällande Sexmästeriets sammansättning” (se bilaga 3 proposition
1.9).
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Beslut: Mötet bifaller propositionerna 1.6-1.9.
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
stadgar gällande förenings styrelses sammansättning” (se bilaga 3
proposition 1.10).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
stadgar gällande valberedningens sammansättning” (se bilaga 3 proposition
1.11).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
stadgar gällande budgetförslag” (se bilaga 3 proposition 1.12).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande studierådets beskrivning” (se bilaga 3 proposition
1.13).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande studierådets beskrivning” (se bilaga 3 proposition
1.14).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande studierådsordförandes beskrivning” (se bilaga 3
proposition 1.15).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande Sångcanteurens beskrivning” (se bilaga 3 proposition
1.16).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande Datorgruppens beskrivning” (se bilaga 3 proposition
1.17).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande Världsmästarens beskrivning” (se bilaga 3 proposition
1.18).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande föreningens stadgar” (se bilaga 3 proposition 1.19).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande föreningens reglemente” (se bilaga 3 proposition 1.20).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande kassörens beskrivning” (se bilaga 3 proposition 1.21).
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Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande beskrivning av funktionärsposten Studeranderepresentant
Föreningen Sveriges Brandbefäl” (se bilaga 3 proposition 1.22).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande beskrivning av funktionärsposten kontaktperson RUB”
(se bilaga 3 proposition 1.23).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande webbis ansvar för datorintro” (se bilaga 3 proposition
1.24).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande funktionärsgruppsansvariga” (se bilaga 3 proposition
1.25).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Tillägg i
reglemente gällande tillsättande av Jubileumsgrupp” (se bilaga 3 proposition
1.26).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande Jubileumsgruppen” (se bilaga 3 proposition 1.27).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande valberedningens testamente” (se bilaga 3 proposition
1.28).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Tillägg i
reglemente gällande VT-mötets åligganden” (se bilaga 3 proposition 1.29).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Tillägg i
reglemente gällande HT-mötets åligganden” (se bilaga 3 proposition 1.30).
Malin Björkqvist presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i reglemente gällande arbetsmarknadskontaktens åtaganden” (se
bilaga 3 proposition 1.31).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande styrelsens åtaganden” (se bilaga 3 proposition 1.32).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande styrelsens åtaganden” (se bilaga 3 proposition 1.33).
Karl Borg presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring i
reglemente gällande styrelsens åtaganden” (se bilaga 3 proposition 1.34).
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Beslut: Mötet bifaller propositionerna 1.10-1.34.
§ 10
Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

§ 11
Fika

Mötet tar en paus för intag av fika bakat av det excellenta brandsex.

§ 12
Val av funktionärer

Ny adjungerad har tillkommit under pausen.
Beslut: Mötet godkänner förutom Patrik Gustafsson även Henrik
Melin som adjungerad under mötet.
Karl Borg föreslår en ökad tid för utfrågning på styrelseposter till
tio minuter.
Beslut: Mötet godkänner den förlängda frågetiden från fem till tio
minuter.
Beslut: Olivia Wernberg väljs till ordförande i BIIF 2017.
Beslut: Karl-Magnus Larsson väljs i enighet med valberedningens
förslag till kassör i BIIF 2017.
Beslut: Vicktor Riedel väljs i enighet med valberedningens förslag
till sekreterare i BIIF 2017.
Beslut: Karin Sandin väljs i enighet med valberedningens förslag
till sportbas i BIIF 2017.
Beslut: Manne Malmberg väljs i enighet med valberedningens
förslag till arbetsmarknadskontakt i BIIF 2017.
Beslut: Ida Roslund väljs i enighet med valberedningens förslag till
sexmästare i BIIF 2017.
Beslut: Felicia Klint väljs i enighet med valberedningens förslag till
studierådsordförande i BIIF 2017.
Beslut: Mötet väljer att vakantsätta posten PR-chef i BIIF 2017.
Beslut: Lorentz Brännström väljs till webbi i BIIF 2017.
Beslut: Matilda Tordsson, Siri Westermark, Linnéa Sundin, Erika
Persson, Alex Åkesson och Amanda Lindekrans väljs till Brandsex i
BIIF 2017.
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Beslut: Elin Axelsson och Karin Abrahamsson väljs till Sportråd i
BIIF 2017.
Beslut: Joey Öström och Gustav Zetterberg väljs till PR-grupp i
BIIF 2017.
Beslut: Stina Andersson, Milica Marincic och Annie Lennartsson
väljs till Arbetsmarknadsgrupp i BIIF 2017.
Beslut: Jacob Hasselbalch och Daniel Carlström väljs i enighet
med valberedningens förslag till Bastumästeriet i BIIF 2017.
Beslut: Fredrik Andersson och Erik Andersson väljs till
Datorgruppen i BIIF 2017.
Beslut: Agnes Broholm och Malin Björkqvist väljs i enighet med
valberedningens förslag till Sångcanteurer i BIIF 2017.
Beslut: Stina Dufva väljs i enighet med valberedningens förslag till
studerandeskyddsombud i BIIF 2017.
Beslut: Pernilla Lindau väljs i enighet med valberedningens förslag
till kontaktperson RUB i BIIF 2017.
Beslut: Karl Borg och Sofie Andersson väljs i enighet med
valberedningens förslag till revisorer i BIIF 2017.
Beslut: Annie Lennartsson väljs till studeranderepresentant
Sveriges brandbefäls riksförbund i BIIF 2017.
Beslut: Mötet väljer att vakantsätta posten som
studeranderepresentant Sveriges brand- och
riskhanteringsingenjörer i BIIF 2017.
Beslut: Ebba Johnsson väljs till likabehandlingsombud i BIIF
2017.
Beslut: Mötet väljer att vakantsätta posten som världsmästare i
BIIF 2017.
§ 13
Övrigt

De vakantsatta posterna kommer att utlysas snarast, och en ny
motiveringsperiod kommer att öppna. Styrelsen kommer sedan
besluta om vilka kandidater som väljs till posterna.
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§ 14
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Sofie Andersson, justerare

Annie Lennartsson, justerare
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BILAGA 1 - RÖSTLÄNGD
Karl  Borg  

Bi14  

Josefin  Andersson  

Bi13  

Annie  Lennartsson  

Bi14  

Malin  Björkqvist  

Bi14  

Sofie  Andersson  

Bi14  

Agnes  Broholm  

Bi14  

Pernilla  Lindau  

Rh15  

Linnéa  Sundin  

Bi16  

Karin  Abrahamsson  

Bi16  

Ebba  Johnsson  

Bi16  

Joey  Öström  

Bi16  

Karin  Sandin  

Bi15  

Felicia  Klint  

Bi15  

Alex  Åkesson  

Bi16  

Gustav  Zetterberg  

Bi16  

Karl-Magnus  Larsson    

Bi15  

Stina  Andersson  

Bi15  

Daniel  Carlström  

Bi15  

Fredrik  Andersson  

Bi15  

Erik  Andersson  

Bi15  

Erika  Persson  

Bi16  

Elin  Axelsson  

Bi16  

Beatrice  Gärds  

Bi16  

Matilda  Tordsson  

Bi16  

Jakob  Hasselbalch  

Bi15  

Erik  Smedberg  

Bi14  

Claude  Eriksson  

Bi14  

Jonas  Larsson  

Bi16  

Siri  Westermark  

Bi16  
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BILAGA 2 – BESLUTSUPPFÖLJNING
Proposition 2.1. Ändring i reglemente och stadgar gällande posten
Informationsansvarig mot gymnasieelever (IMG) samt Studierådsordförande
Bakgrund
I reglementet beskrivs posten IMG som en post där man agerar kontaktperson vid ”Flickor på Teknis”, vilket
är ett felaktigt påstående då V-sektionens sektionsansvariga väljs in utan inverkan av funktionärsval inom
BIIF. Att tillgodose information vid eventuella gymnasiedagar på LTH, som också står under postens
åligganden, är en uppgift som bör finnas kvar men som tycks vara ett för litet ansvarsområde för en enskild
post. Förslagsvis kan denna punkt läggas in under Studierådsordförande samtidigt som posten IMG tas bort
som funktionär inom BIIF. Studierådsordförande saknar helt beskrivning under kapitlet Styrelse i reglementet
där påpekad punkt tillsammans med dennes övriga åligganden därför ska läggas till.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitel Funktionärsgrupper ändra
Arbetsmarknadsgrupp
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)

Till
Arbetsmarknadsgrupp
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
…

Samt
Informationsansvarig mot gymnasieelever (IMG)
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”

Till
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…

Samt att under kapitel Styrelse ändra
…

Till
Studierådsordförande
Det åligger studierådsordförande:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Att leda studierådets arbete
Att sammankalla studierådet minst 2 gånger per termin
Att sitta med i kårens studierådskollegium
Att tillse att det finns minst två studierådsrepresentanter från varje klass med i studierådet. Val av studierådsreprentant görs på
lämpligt sätt.
Att sitta med i programledningen
Att hålla medlemmarna informerade om aktuella utbildningsfrågor
Att tillsammans med studierådet utse studentrepresentanter till utbildningsnämnden, institutionsstyrelsen för bygg och
miljöteknologi samt programledningen
Att samverka med sektionens utbildningsminister
Att under gymnasiedagar på LTH tillgodose behovet av information
Att lämna ett testamente till sin efterträdare

Och att i stadgarna § 10.2 ändra

§ 10:2

Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs,

Sammansättning

studerandeskyddsombud, likabehandlingsombud, informationsansvarig mot gymnasieelever
samt världsmästare.

Till

§ 10:2

Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs,

Sammansättning

studerandeskyddsombud, likabehandlingsombud … samt världsmästare.

SID 14(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.2. Ändring i stadgar gällande föreningsmötets beslutsförhet
Bakgrund
I nuläget är föreningsmötet beslutsmässigt då antalet närvarande medlemmar är minst femton eller minst en
fjärdedel av föreningens totala antal medlemmar. För att styrelsen inte ska kunna besluta för ett helt möte så
föreslås att ett ytterligare kriterium läggs till beslutsamheten, nämligen att styrelsen inte får utgöra majoritet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 6.3 ändra

§ 6:3

Föreningsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande medlemmar är minst femton eller

Beslutsförhet

minst en fjärdedel av föreningens medlemmar…

Till
§ 6:3

Föreningsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande medlemmar är minst femton eller

Beslutsförhet

minst en fjärdedel av föreningens medlemmar varav sittande styrelse ej får utgöra majoritet.

SID 15(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.3. Ändring i stadgar rörande funktionärsgruppen Studierådet
Bakgrund
Då studierådsordförande är den som leder studierådet bör denne även inkluderas i studierådet enligt
föreningens stadgar.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 10:2 ändra

§ 10:2

Studierådet består av … erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs,

Sammansättning

studerandeskyddsombud, likabehandlingsombud, informationsansvarig mot gymnasieelever
samt världsmästare.

Till:

§ 10:2

Studierådet består av studierådsordförande, erforderligt antal ledamöter, dock minst två från

Sammansättning

varje årskurs, studerandeskyddsombud, likabehandlingsombud, informationsansvarig mot
gymnasieelever samt världsmästare.

SID 16(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.4. Ändring i stadgar gällande revidering av stadgar
Bakgrund
I stadgarna beskrivs hur föreningens stadgar ska ändras utefter hur sektionens stadgar ändras. Då inte alla
ändringar av sektionens stadgar berör föreningen bör det förtydligas att det enbart är de ändringar som berör
föreningen som ska leda till att föreningens stadgar ändras.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 21.2 ändra
§ 21:2

Revidering av denna stadga skall ske så snart sektionens stadga ändras på något sätt…

Revidering

Till
§ 21:2

Revidering av denna stadga skall ske så snart sektionens stadga ändras på sådant sätt som

Revidering

berör föreningen.

SID 17(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.5. Ändring i stadgar rörande föreningens styrelse
Bakgrund
I paragrafen som berör hur kallelse till föreningens styrelsemöten ska göras står att kallelse till revisorer ska
delges fem läsdagar innan mötet. Då kallelse till resterande berörda inte kräver någon tidsfrist, samt att fem
läsdagar innan mötet bedöms vara omotiverat långt i förväg, skulle detta krav kunna tas bort.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 8:6 ändra
§ 8:6

Styrelsens ordförande kallar till mötena. Kallelse får ske muntligen och skall delges styrelsens

Kallelse

ledamöter, samt den person i V-sektionens phøs som valts till kontaktperson gentemot BIIF.
Till möte som behandlar föreningens ekonomiska status skall revisorer särskilt kallas. Denna
kallelse skall ske skriftligt och delges senast fem (5) läsdagar före sammanträdet. Minst en (1)
gång i månaden eller vid behov ska föreningens likabehandlingsombud kallas till styrelsemöten,
för att ges bättre insyn i föreningens verksamhet samt informera om sitt löpande arbete.

Till:
§ 8:6

Styrelsens ordförande kallar till mötena. Kallelse får ske muntligen och skall delges styrelsens

Kallelse

ledamöter, samt den person i V-sektionens phøs som valts till kontaktperson gentemot BIIF.
Till möte som behandlar föreningens ekonomiska status skall revisorer särskilt kallas. Denna
kallelse skall ske skriftligt…. Minst en (1) gång i månaden eller vid behov ska föreningens
likabehandlingsombud kallas till styrelsemöten, för att ges bättre insyn i föreningens
verksamhet samt informera om sitt löpande arbete.

SID 18(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.6. Ändring i stadgar gällande benämningen Webbi
Bakgrund
I stadgarna benämns för närvarande en och samma post på två olika sätt, datoransvarig samt Webbi. För att
vara konsekventa bör benämningen på samtliga ställen ändras till Webbi.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 8:3 ändra
§ 8:3

Styrelsen utgörs av minst nio ledamöter, varav föreningsordförande, kassör, sekreterare,

Sammansättning

studierådsordförande, PR-chef, sportbas, sexmästare, arbetsmarknadskontakt samt
datoransvarig alltid skall ingå.
Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Till
§ 8:3

Styrelsen utgörs av minst nio ledamöter, varav föreningsordförande, kassör, sekreterare,

Sammansättning

studierådsordförande, PR-chef, sportbas, sexmästare, arbetsmarknadskontakt samt Webbi
alltid skall ingå.
Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Och att i stadgarna § 14:2 ändra
§ 14:2

Datorgruppen består av en Datoransvarig samt minst två ledamöter.

Sammansättning

Till
§ 14:2

Datorgruppen består av Webbi samt minst två ledamöter.

Sammansättning

SID 19(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.7. Ändring i stadgar gällande faktafel under Extra föreningsmöte
Bakgrund
Felaktigt ordval gör att innebörden av delar av stadgarna får en betydelse som inte är vad som var menat. Det
anses därför rimligt att göra en ändring av detta.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 6:5 ändra
§ 6:5

Extra föreningsmöte ska sammankallas då

Extra föreningsmöte

a)   föreningens styrelse så kräver, eller då
b)   föreningens revisorer så kräver, eller då
c)   minst tjugo eller minst hälften av föreningens medlemmar så kräver.
Anhållan om extra styrelsemöte skall, tillsammans med det eller de ärenden som föranleder
anhållan, inlämnas skriftligen till föreningens styrelse.
Extra föreningsmöte skall äga rum inom tio läsdagar efter det att anhållan inkommit till
föreningens styrelse.
Extra föreningsmöte får ej hållas under tentamensperiod eller ferie.

Till
§ 6:5

Extra föreningsmöte ska sammankallas då

Extra föreningsmöte

a)   föreningens styrelse så kräver, eller då
b)   föreningens revisorer så kräver, eller då
c)   minst tjugo eller minst hälften av föreningens medlemmar så kräver.
Anhållan om extra föreningsmöte skall, tillsammans med det eller de ärenden som föranleder
anhållan, inlämnas skriftligen till föreningens styrelse.
Extra föreningsmöte skall äga rum inom tio läsdagar efter det att anhållan inkommit till
föreningens styrelse.
Extra föreningsmöte får ej hållas under tentamensperiod eller ferie.

SID 20(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.8. Ändring i stadgar gällande faktafel under Särskild revisionsberättelse
Bakgrund
Felaktigt ordval gör att innebörden av delar av stadgarna får en betydelse som inte är vad som var menat. Det
anses därför rimligt att göra en ändring av detta.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 19:4 ändra

§ 19:4

Avgår ledamot i sektionens styrelse före verksamhetsårets slut, skall revisorerna granska

Särskild

vederbörandes förvaltning samt därefter avgiva särskild revisionsberättelse häröver.

revisionsberättelse

Till
§ 19:4

Avgår ledamot i föreningens styrelse före verksamhetsårets slut, skall revisorerna granska

Särskild

vederbörandes förvaltning samt därefter avgiva särskild revisionsberättelse häröver.

revisionsberättelse

SID 21(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.9. Ändring i stadgar rörande avsaknad av paragraf under kapitel
Sportråd
Bakgrund
Det saknas under kapitlet en paragraf som bör namnges 15.3 Sammansättning.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 15 ändra
§ 15:1

Sportrådet skall organisera aktiviteter, även aktiviteter som inte är sportrelaterade

Uppgift
§ 15:2

Sportrådet består av Sportbas samt erforderligt antal övriga ledamöter, dock maximalt två

Sammansättning

(2).

…

Sportrådet samverkar med sektionens Aktivitetsutskott.

Till
§ 15:1

Sportrådet skall organisera aktiviteter, även aktiviteter som inte är sportrelaterade

Uppgift
§ 15:2

Sportrådet består av Sportbas samt erforderligt antal övriga ledamöter, dock maximalt två

Sammansättning

(2).

§ 15:3

Sportrådet samverkar med sektionens Aktivitetsutskott.

Samverkan

SID 22(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.10. Ändring i stadgar rörande avsaknad av paragrafbenämning under
kapitel Föreningens ekonomi
Bakgrund
Namn saknas på detta stycke. Stycket berör inkomster och namnet bör därför vara detta.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 17:1 ändra
§ 17:1

Föreningens inkomster utgöres av
a)   av sektionen erhållna medel
b)   stödmedlemsavgifter, samt
c)   övriga inkomster

Till
§ 17:1

Föreningens inkomster utgöres av

Inkomster

a)   av sektionen erhållna medel
b)   stödmedlemsavgifter, samt
c)   övriga inkomster

SID 23(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.11. Ändring i stadgar rörande avsaknad av paragrafbenämning under
kapitel Revisorer
Bakgrund
Namn saknas på detta stycke. Stycket berör revisorernas rättigheter så namnet bör därför vara detta.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 19:3 ändra
§ 19:3

Revisorerna har rätt:
a)   att närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra
handlingar,
b)   att begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning, samt
c)   att övervara samtliga sektioners myndigheters sammanträden med yttrande- och
yrkanderätt.

Till:
§ 19:3

Revisorerna har rätt:

Rättigheter

d)   att närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra
handlingar,
e)  

att begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning, samt

f)  

att övervara samtliga sektioners myndigheters sammanträden med yttrande- och
yrkanderätt.

SID 24(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.12. Ändring i stadgar gällande Arbetsmarknadsgruppens
sammansättning och samverkan
Bakgrund
Arbetsmarknadsgruppens sammansättning beskrivs med rekommendationer, vilket inte bör förekomma i
stadgar. Även under samverkan står vad som eftersträvas, vilket det inte bör göra utan byts ut. Att de äger rätt
att utforma organisationens utseende kan misstolkas och bör därför förtydligas.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 13:2 ändra
§ 13:2
Sammansättning

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
§ 13:2
Sammansättning

Arbetsmarknadsgruppen skall bestå av arbetsmarknadskontakt och två till fyra (2-4) övriga ledamöter.
Arbetsmarknadsgruppen äger rätt att i övrigt utforma gruppens arbete.

Samt att i stadgar § 13:4 ändra
§ 13:4
Samverkan

Arbetet skall bedrivas i samarbete med aktiva brand- och
riskhanteringsingenjörer samt V-sektionens näringslivsutskott och syftar till att ny kunskap och
gammal erfarenhet lättare skall integreras inom brand- och riskhanteringsingenjörens
verksamhetsområden. Samverkan med avdelningen för brandteknik, avdelning för riskhantering och
samhällssäkerhet, intresserade fackförbund samt andra organisationer är eftersträvansvärt.

Till
§ 13:4
Samverkan

Arbetet skall bedrivas i samarbete med aktiva brand- och
Riskhanteringsingenjörer. En kontakt skall även hållas med V-sektionens näringslivsutskott.

SID 25(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.13. Ändring i stadgar gällande budget, höstterminsmötet
Bakgrund
I föreningens stadgar står att budget för nästa verksamhetsår behandlas under höstterminsmötet. Då denna
inte fastställs på mötet utan endast är ett förslag som presenteras så bör detta ändras.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 6:11 ändra
§ 6:11

Höstterminsmötet skall hållas före november månads utgång och där skall följande ärenden

Höstterminsmötet

behandlas:
a)   val av föreningens funktionärer, samt
b)   övriga ärenden som av föreningens styrelse hänskjutits till höstterminsmötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit, samt
c)   Budget för nästa verksamhetsår.

Till
§ 6:11

Höstterminsmötet skall hållas före november månads utgång och där skall följande ärenden

Höstterminsmötet

behandlas:
a)   val av föreningens funktionärer, samt
b)   övriga ärenden som av föreningens styrelse hänskjutits till höstterminsmötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit, samt
c)   förslag på budget för nästa verksamhetsår.

SID 26(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.14. Ändring i stadgar gällande budget, vårterminsmötet
Bakgrund
I stadgarna finns beskrivet vilka ärenden som ska behandlas på vårterminsmötet. I beskrivningen står
ingenting om att budget för gällande verksamhetsår ska fastställas. Detta är något som görs på
vårterminsmötet. Förslagsvis ska det i stadgarna även stå att budgeten för gällande verksamhetsår ska
fastställas.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 6:10 ändra
§ 6:10

Vårterminsmötet skall hållas före april månads utgång och där skall följande

Vårterminsmötet

ärenden behandlas:
a) föreningens föregående styrelses verksamhetsberättelse för deras
verksamhetsår,
b) föreningens revisorers berättelse för samma tid,
c) Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse och övriga funktionärer för
samma tid,
d) val av representanter till valberedningen, samt
e) övriga ärenden som av föreningens styrelse hänskjutits till vårterminsmötet
eller i stadgeenlig ordning inkommit.
f)…

Till
§ 6:10

Vårterminsmötet skall hållas före april månads utgång och där skall följande

Vårterminsmötet

ärenden behandlas:
a) föreningens föregående styrelses verksamhetsberättelse för deras
verksamhetsår,
b) föreningens revisorers berättelse för samma tid,
c) Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse och övriga funktionärer för
samma tid,
d) val av representanter till valberedningen, samt
e) Fastställande av budget för gällande verksamhetsår
f) övriga ärenden som av föreningens styrelse hänskjutits till vårterminsmötet
eller i stadgeenlig ordning inkommit.

SID 27(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.15. Ändring i stadgar gällande föreningens medlemmar
Bakgrund
I stadgarna beskrivs vilka studenter som tillhör föreningens medlemmar. I nuläget går det att utläsa att de
studerande som genomgår Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer vid Revinge endast är medlemmar
om de har en grundutbildning inom Lunds Tekniska Högskola. Detta är felaktigt då studerande inom
Räddningstjänstutbildningen även är medlemmar om de till exempel genomgått en grundutbildning inom
Luleå Tekniska Universitet. Detta påstående bör därför tas bort.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 2:1 ändra

§ 2:1

Medlem av föreningen är varje studerande som genomgår grundutbildning vid

Medlemskap

Brandingenjörsprogrammet inom Lunds Tekniska Högskola, civilingenjörsutbildningen i
Riskhantering inom Lunds Tekniska Högskola eller Räddningstjänstutbildningen för
brandingenjörer vid Revinge räddningsskola med grundutbildningen inom Lunds Tekniska
Högskola. Medlem är även de studenter som studerar vid Erasmus Mundus-programmet
Fire Safety Engineering under den tid de studerar vid Lunds Tekniska Högskola.

Till

§ 2:1

Medlem av föreningen är varje studerande som genomgår grundutbildning vid

Medlemskap

Brandingenjörsprogrammet inom Lunds Tekniska Högskola, civilingenjörsutbildningen i
Riskhantering inom Lunds Tekniska Högskola eller Räddningstjänstutbildningen 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.

SID 28(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.16. Ändring i stadgar gällande PR-gruppens samverkan
Bakgrund
Det finns inte längre en gemensam PR-grupp för sektionen och paragrafen för samverkan bör därför tas bort.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 12:3 ändra

§ 12:3

PR-gruppen samverkar med sektionens PR-grupp.

Samverkan

Till

…

SID 29(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

BILAGA 3 – PROPOSITIONER
Proposition 1.1. Tillägg av funktionärsgruppen Bastumästeriet i föreningens stadgar
Bakgrund
Funktionärsgruppen Bastumästeriet saknar i nuläget en beskrivning i stadgarna, något som styrelsen anser bör
finnas. Förslagsvis läggs därför ett nytt kapitel till i stadgarna beskrivande Bastumästeriets uppgift och
sammansättning.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna ändra
…

Till

K AP 16 BASTUMÄSTERIET
§ 16:1
Uppgift

Bastumästeriet skall handha tillträde till den bastu som brandteknik förfogar över och sköta
utlåningen av denna till föreningens medlemmar.

§ 16:2
Sammansättning

Bastumästeriet är en undergrupp till Webbi och består av erforderligt antal ledamöter, dock
maximalt två (2).

Samt
att nedanstående kapitel 16-23 istället benämns som 17-24.

SID 30(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 1.2. Ändring i stadgar gällande tid till anslag av föredragningslista
Bakgrund
Enligt föreningens stadgar ska föredragningslistan inför ett föreningsmöte anslås senast fem (5) dagar före
mötet. För att göra stadgarna mer konsekventa och för att inte kräva arbete under helger eller högtider
föreslår styrelsen att ändra dessa fem (5) dagar till läsdagar.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 6.7 ändra
§ 6:7
Föredragningslista

Föredragningslista med promemorior skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast fem (5)
…dagar före mötet.

Till
§ 6:7
Föredragningslista

Föredragningslista med promemorior skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast fem (5)
läsdagar före mötet.

SID 31(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 1.3. Ändring i stadgar gällande tid till anslag av protokoll efter
föreningsmöte
Bakgrund
Stadgarna säger i nuläget att ett protokoll efter föreningsmöte skall anslås senast tio dagar efter justering. För
att göra stadgarna mer konsekventa och för att inte kräva arbete under helger föreslår styrelsen att ändra dessa
tio dagar till läsdagar.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 6.9 ändra
§ 6:9
Protokoll

Protokoll från föreningsmöte skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast tio (10) …dagar
efter att de justerats.

Till
§ 6:9
Protokoll

Protokoll från föreningsmöte skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast tio (10)
läsdagar efter att de justerats.

SID 32(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 1.4. Ändring i stadgar gällande Arbetsmarknadsgruppen
Bakgrund
Arbetsmarknadsgruppen är den enda funktionärsgrupp som har underrubriken syfte. Detta bör skrivas om
och sammanfalla med rubriken uppgift.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna kapitel 13 ändra

§ 13:1
Uppgift

Arbetsmarknadsgruppen skall ansvara för marknadsföring av brand- och
riskhanteringsingenjörer. Gruppen skall ej vara bunden till någon organisation, institution
eller fackförbund, undantaget BIIF.

§ 13:2
Sammansättning

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.

§ 13:3
Syfte

Arbetsmarknadsgruppen syftar till att förmedla kontakter mellan arbetsmarknad och studenter,
främst genom att erbjuda arbetsgivare möjligheter att marknadsföra sig under olika former och
därmed skapa intresse hos studenten för de yrkesroller som erbjuds BIIF:s medlemmar.

§ 13:4
Samverkan

Arbetet skall bedrivas i samarbete med aktiva brand- och riskhanteringsingenjörer samt Vsektionens näringslivsutskott och syftar till att ny kunskap och gammal erfarenhet lättare skall
integreras inom brand- och riskhanteringsingenjörens verksamhetsområden. Samverkan med
avdelningen för brandteknik, avdelning för riskhantering och samhällssäkerhet, intresserade
fackförbund samt andra organisationer är eftersträvansvärt.

Till
§ 13:1
Uppgift

Arbetsmarknadsgruppen skall ansvara för marknadsföring av brand- och
riskhanteringsingenjörer samt erbjuda företag på arbetsmarknaden att marknadsföra sig under
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olika former för att på så vis ge studenter en bild av arbetsmarknaden. Gruppen skall ej vara
bunden till någon organisation, institution eller fackförbund, undantaget BIIF.
§ 13:2
Sammansättning

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.

§ 13:4
Samverkan

Arbetet skall bedrivas i samarbete med aktiva brand- och riskhanteringsingenjörer samt Vsektionens näringslivsutskott och syftar till att ny kunskap och gammal erfarenhet lättare skall
integreras inom brand- och riskhanteringsingenjörens verksamhetsområden. Samverkan med
avdelningen för brandteknik, avdelning för riskhantering och samhällssäkerhet, intresserade
fackförbund samt andra organisationer är eftersträvansvärt.
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Proposition 1.5. Ändring i stadgar gällande föreningsstyrelsens verksamhet
Bakgrund
I nuläget står det ej med i stadgarna att styrelsen internt ska utse en vice ordförande, något som senare delar
av stadgarna ändå refererar till. Det bör därför läggas till under styrelsens verksamhet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 8.7 ändra

§ 8:7

Det åligger styrelsen

Verksamhet

a)   …..
b)   att inför föreningsmötet ansvara för hela föreningens verksamhet,
c)   att verkställa och övervaka genomförandet av föreningsmötets beslut,
d)   att tillse att gällande stadgar och reglementen efterlevs,
e)  

att handha och ansvara för föreningens medel,

f)  

att bereda inkomna motioner,

g)   att tydligt anslå protokoll från styrelsemöten, samt
h)   att i övrigt sköta löpande ärenden och på alla sätt verka för föreningens bästa.

Till
§ 8:7

Det åligger styrelsen

Verksamhet

a)   att internt inom styrelsen utse en vice ordförande
b)   att inför föreningsmötet ansvara för hela föreningens verksamhet,
c)   att verkställa och övervaka genomförandet av föreningsmötets beslut,
d)   att tillse att gällande stadgar och reglementen efterlevs,
e)  

att handha och ansvara för föreningens medel,

f)  

att bereda inkomna motioner,

g)   att tydligt anslå protokoll från styrelsemöten, samt
h)   att i övrigt sköta löpande ärenden och på alla sätt verka för föreningens bästa.

SID 35(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 1.6. Ändring i stadgar gällande föreningsstyrelsens kallelse till
phøskontakt
Bakgrund
Phøskontakten kallas bara till styrelsemöten vid behov och det bör därmed inte stå att den alltid ska kallas.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 6.3 ändra

§ 8:6

Styrelsens ordförande kallar till mötena. Kallelse får ske muntligen och skall delges styrelsens

Kallelse

ledamöter samt ..den person i V-sektionens phøs som valts till kontaktperson gentemot BIIF.
Till möte som behandlar föreningens ekonomiska status skall revisorer särskilt kallas. Denna
kallelse skall ske skriftligt och delges senast fem (5) läsdagar före sammanträdet. Minst en (1)
gång i månaden eller vid behov ska föreningens likabehandlingsombud kallas till styrelsemöten,
för att ges bättre insyn i föreningens verksamhet samt informera om sitt löpande arbete

Till
§ 8:6

Styrelsens ordförande kallar till mötena. Kallelse får ske muntligen och skall delges styrelsens

Kallelse

ledamöter samt vid behov den person i V-sektionens phøs som valts till kontaktperson
gentemot BIIF. Till möte som behandlar föreningens ekonomiska status skall revisorer
särskilt kallas. Denna kallelse skall ske skriftligt och delges senast fem (5) läsdagar före
sammanträdet. Minst en (1) gång i månaden eller vid behov ska föreningens
likabehandlingsombud kallas till styrelsemöten, för att ges bättre insyn i föreningens
verksamhet samt informera om sitt löpande arbete
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Proposition 1.7. Ändring i stadgar gällande funktionärsgruppen PR-gruppen
Bakgrund
För PR-gruppen finns i nuläget inget maximalt antal ledamöter angivet i stadgarna. För funktionärsgruppen
sportrådet gäller ett specificerat maximalt antal ledamöter om två personer, vilket också är det antal ledamöter
PR-gruppen består av i nuläget. Styrelsen anser därför att det är motiverat att också lägga till ett maximalt
antal ledamöter för funktionärsgruppen PR-gruppen.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 12.2 ändra

§ 12:2

PR-gruppen består av PR-chef samt erforderligt antal övriga ledamöter … .

Sammansättning

Till
§ 12:2

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

Sammansättning
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Proposition 1.8. Ändring i stadgar gällande stödmedlemmar
Bakgrund
I nuläget finns det beskrivet att den som erhållit examen vid Brandingenjörsprogrammet eller
Civilingenjörsprogrammet i riskhantering kan ansöka om stödmedlemskap. För att förtydliga att alla BIIFs
före detta medlemmar kan ansöka om stödmedlemskap anser styrelsen att beskrivningen bör skrivas om som
förslaget nedan.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 4.1 ändra

§ 4:1

Den som erhållit examen vid Brandingenjörsprogrammet eller Civilingenjörsprogrammet

Medlemskap

riskhantering eller annan person som vill arbeta i enlighet med föreningens stadgar, äger rätt
att hos styrelsen skriftligen ansöka om medlemskap i föreningen såsom stödmedlem.

Till
§ 4:1

Den som erhållit medlemskap i BIIF äger rätt att efter sin examen skriftligen till styrelsen

Medlemskap

ansöka om medlemskap i föreningen såsom stödmedlem. Detta gäller även annan person som
vill arbeta i enighet med föreningens stadgar.
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Proposition 1.9. Ändring i stadgar gällande Sexmästeriets sammansättning
Bakgrund
Under Sexmästeriets sammansättning finns ej med att de ska bestå av erforderligt antal ledamöter och detta
bör därför läggas till.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 8.3 ändra

§ 10:2
Sammansättning

Sexmästeriet består av sexmästare samt …. sex (6) övriga ledamöter.

Till
§ 10:2
Sammansättning

Sexmästeriet består av sexmästare samt erforderligt antal ledamöter, dock maximalt sex (6).
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Proposition 1.10. Ändring i stadgar gällande föreningens styrelses sammansättning
Bakgrund
Då det i reglementet står att en styrelsemedlem kan inneha mer än en post gör detta att styrelsen kan bestå av
mindre än nio (9) ledamöter. Dock ska styrelsen bestå av nio (9) poster, vilket därför bör ändras.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 8.3 ändra

§ 8:3
Sammansättning

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

Till
§ 8:3
Sammansättning

Styrelsen utgörs av minst nio (9) poster, varav föreningsordförande, kassör, sekreterare,
studierådsordförande, PR-chef, sportbas, sexmästare, arbetsmarknadskontakt samt
datoransvarig alltid skall ingå.
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Proposition 1.11. Ändring i stadgar gällande valberedningens sammansättning
Bakgrund
I nuläget består valberedningen av en representant från varje klass från Brandingenjörsprogrammet och
Civilingenjörsprogrammet i riskhantering på LTH samt två (2) suppleanter. Då suppleanterna endast har
rösträtt om de verkar istället för en ordinarie representant kommer deras åsikter vid eventuell jävsituation inte
kunna påverka röstningen om alla ordinarie representanter är medverkande.
Ettornas representant sägs nu väljas inom klassen. Finns det flera sökande bör alla ha en chans att skicka in
en motivering eller på liknande sätt motivera sin plats i valberedningen för ett rättvist urval.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 7.1 ändra

§ 7:1

Föreningens valberedning bör utgöras av en representant från vardera årskurs ett till fyra på

Sammansättning

Brandingenjörsprogrammet och årskurs ett till två på Civilingenjörsprogrammet i
riskhantering på LTH. Valberedningen skall även bestå av två (2) suppleanter. Suppleanterna
kan inte väljas från samma klass. Vid tillsättning av nya funktionärsposter skall sittande
valberedning utnyttja suppleanterna om det föreligger risk för jäv. Ettornas representanter
tillsätts på hösten inom klasserna

Till
§ 7:1

Föreningens valberedning bör utgöras av en representant från vardera årskurs ett till fyra på

Sammansättning

Brandingenjörsprogrammet och årskurs ett till två på Civilingenjörsprogrammet i
riskhantering på LTH. Ettornas representanter tillsätts på hösten.
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Proposition 1.12. Ändring i stadgar gällande budgetförslag under HT-möte
Bakgrund
Under höstterminsmötet bestäms inte budgeten för nästa verksamhetsår, utan ett budgetförslag. Detta anser
styrelsen ska förtydligas i mötets beskrivning i stadgarna.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgarna § 6:11 ändra
§ 6:11

Höstterminsmötet skall hållas före november månads utgång och där skall följande ärenden

Höstterminsmötet

behandlas:
d)   val av föreningens funktionärer, samt
e)  

övriga ärenden som av föreningens styrelse hänskjutits till höstterminsmötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit, samt

f)  

Budget för nästa verksamhetsår.

Till
§ 6:11

Höstterminsmötet skall hållas före november månads utgång och där skall följande ärenden

Höstterminsmötet

behandlas:
a)   val av föreningens funktionärer, samt
b)   övriga ärenden som av föreningens styrelse hänskjutits till höstterminsmötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit, samt
c)   Budgetförslag för nästa verksamhetsår.
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Proposition 1.13. Ändring i reglemente gällande studierådets beskrivning
Bakgrund
I nuläget är det efter läsning i stadgar inte självklart vilka som ska ingå i studierådet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Funktionärsgrupper, Studierådet, ändra
Det åligger studierådet

•  
•  
•  
•  

att vara studierådsordförande behjälplig i dennes åligganden,
…
att genomföra kursutvärderingsmöten, samt
att presentera resultatet för kursansvariga, medlemmarna och övriga berörda.

Till
Det åligger studierådet

•  
•  
•  
•  

att vara studierådsordförande behjälplig i dennes åligganden,
att bestå av studeranderepresentanter från varje klass, världsmästare, likabehandlingsombud, skyddsombud samt
studierådsordförande
att genomföra kursutvärderingsmöten, samt
att presentera resultatet för kursansvariga, medlemmarna och övriga berörda.
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Proposition 1.14. Ändring i reglemente gällande studierådets beskrivning
Bakgrund
Då den sista punkten under funktionärsgrupper, Studierådet, syftar på den näst sista, så hade det varit
tydligare att skriva ihop dem till en.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Funktionärsgrupper, Studierådet, ändra
Det åligger studierådet

•  
•  
•  

att vara studierådsordförande behjälplig i dennes åligganden,
att genomföra kursutvärderingsmöten, samt
att presentera resultatet för kursansvariga, medlemmarna och övriga berörda.

Till
Det åligger studierådet

•  
•  

att vara studierådsordförande behjälplig i dennes åligganden,
att genomföra kursutvärderingsmöten och presentera resultatet för kursansvariga, medlemmarna och övriga berörda.
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Proposition 1.15. Ändring i reglemente gällande studierådsordförandes beskrivning
Bakgrund
Det bör inte vara studierådsordförandes uppgift att tillse att det finns minst två studierådsrepresentanter i
varje klass, däremot bör denne eftersträva detta.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Styrelse, Studierådsordförande, ändra
Det åligger studierådsordförande
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

att leda studierådets arbete,
att sammankalla studierådet minst två (2) gånger per termin,
att sitta med i kårens studierådskollegium,
att tillse att det finns minst två studierådsrepresentanter från varje klass med i studierådet. Val av studierådsreprentant görs på
lämpligt sätt,
att sitta med i programledningen,
att hålla medlemmarna informerade om aktuella utbildningsfrågor,
att tillsammans med studierådet utse studentrepresentanter till utbildningsnämnden, institutionsstyrelsen för bygg och
miljöteknologi samt programledningen,
att samverka med sektionens utbildningsminister,
att under gymnasiedagar på LTH tillgodose behovet av information, samt
att lämna ett testamente till sin efterträdare.

Till
Det åligger studierådsordförande
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

att leda studierådets arbete,
att sammankalla studierådet minst två (2) gånger per termin,
att sitta med i kårens studierådskollegium,
att eftersträva att det finns minst två studierådsrepresentanter från varje klass med i studierådet. Val av studierådsreprentant görs
på lämpligt sätt,
att sitta med i programledningen,
att hålla medlemmarna informerade om aktuella utbildningsfrågor,
att tillsammans med studierådet utse studentrepresentanter till utbildningsnämnden, institutionsstyrelsen för bygg och
miljöteknologi samt programledningen,
att samverka med sektionens utbildningsminister,
att under gymnasiedagar på LTH tillgodose behovet av information, samt
att lämna ett testamente till sin efterträdare.
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Proposition 1.16. Ändring i reglemente gällande Sångcanteurens beskrivning
Bakgrund
Sångcanteur är i reglementet angiven som en person. Tidigare år har denna post bestått av två personer vilket
därför bör ändras i reglementet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Funktionärsgrupper, Sångcanteur, ändra
Det åligger sångcanteuren
•  
•  
•  
•  
•  

…
att samverka med föreningens sexmästare vid planerandet av festligheter,
att tillsammans med föreningens PR-grupp säkerställa att för brand- och riskingenjörer viktiga sånger ej faller i glömska,
att se till att sånger viktiga för brandingenjörs- och riskhanteringsstudenter hålls vid liv genom att se till att dessa sjungs, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare

Till
Det åligger sångcanteuren
•  
•  
•  
•  
•  

att bestå av ett erfoderligt antal personer, dock maximalt 2 (två)
att samverka med föreningens sexmästare vid planerandet av festligheter,
att tillsammans med föreningens PR-grupp säkerställa att för brand- och riskingenjörer viktiga sånger ej faller i glömska,
att se till att sånger viktiga för brandingenjörs- och riskhanteringsstudenter hålls vid liv genom att se till att dessa sjungs, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Proposition 1.17. Ändring i reglemente gällande Datorgruppens beskrivning
Bakgrund
På övriga funktionärsgrupper finns beskrivet hur många ledamöter gruppen ska bestå av. Detta saknas på
datorgruppen och bör därför läggas till.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Funktionärsgrupper, Datorgruppen, ändra
Det åligger datorgruppen
•…
• 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.

Till
Det åligger datorgruppen
• 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 1.18. Ändring i reglemente gällande Världsmästarens beskrivning
Bakgrund
I världsmästarens uppgifter ingår att informera de internationella studenterna som är medlemmar i BIIF om
föreningens evenemang. De internationella studenterna ska få ta del av all information från BIIF och detta
bör ske genom världsmästaren som är deras kontakt gentemot BIIF.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Funktionärer, Världsmästare, ändra
Världsmästarens uppgift är att hjälpa utbytesstudenterna.
Det åligger världsmästaren
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

att ingå i studierådet,
att verka för att de internationella studenterna som är medlemmar i föreningen erbjuds någon form av introduktion deras första tid
i Lund,
att vara insatt i internationella frågor som rör föreningens medlemmar,
att ingå i TLTHs världsmästarkollegie,
att vara föreningens representant i frågor som rör utbytesstudenter samt samarbeta med de övriga världsmästarna på sektionen,
att se till att de internationella studenter som är medlemmar i föreningen är informerade om de evenemang som föreningen
anordnar,
att i första hand kontakta BIIF-styrelsens studierådsordförande vid frågor och information, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Till
Världsmästarens uppgift är att hjälpa utbytesstudenterna.
Det åligger världsmästaren
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

att ingå i studierådet,
att verka för att de internationella studenterna som är medlemmar i föreningen erbjuds någon form av introduktion deras första tid
i Lund,
att vara insatt i internationella frågor som rör föreningens medlemmar,
att ingå i TLTHs världsmästarkollegie,
att vara föreningens representant i frågor som rör utbytesstudenter samt samarbeta med de övriga världsmästarna på sektionen,
att se till att den information som föreningen delger medlemmarna även når de internationella studenterna, detta på ett språk som
beröra studenter behärskar, samt
att i första hand kontakta BIIF-styrelsens studierådsordförande vid frågor och information, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Proposition 1.19. Ändring i reglemente gällande föreningens stadgar
Bakgrund
Ändringar i stadgarna tillges V-sektionen och TLTH. För att tydliggöra ytterligare bör språket förbättras.
Även den nya styrelsen i föreningen bör informeras om ändringar i stadgarna, vilket bör läggas till.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Stadgar ändra
Aktuella stadgar skall finnas tillgängligt i föreningens styrelserum samt hemsida. Aktuella stadgar skall vid ändringar tillställas Vsektionen och TLTH.

Till
Aktuella stadgar skall finnas tillgängligt i föreningens styrelserum samt hemsida. Vid ändringar i stadgar skall föreningens nya styrelse, Vsektionen samt TLTH informeras.
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Proposition 1.20. Ändring i reglemente gällande föreningens reglemente
Bakgrund
Ändringar i reglementet ska tillges föreningens nya styrelse. För att tydliggöra ytterligare bör språket
förbättras. Även V-sektionen och TLTH bör informeras om ändringar i reglementet, vilket borde läggas till.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Reglemente ändra
Aktuellt reglemente skall finnas tillgängligt i föreningens styrelserum samt hemsida. Årligen skall nya styrelsen tillställas reglementet.

Till
Aktuellt reglemente skall finnas tillgängligt i föreningens styrelserum samt hemsida. Vid ändringar i reglementet skall föreningens nya
styrelse, V-sektionen samt TLTH informeras.
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BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 1.21. Ändring i reglemente gällande kassörens beskrivning
Bakgrund
Då formuleringen gällande vilket år kassören ska lämna in deklaration är otydlig bör detta förtydligas.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Styrelse, Kassör ändra
Det åligger kassören

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

att följa upp föreningens ekonomi,
att sköta en bokföring av föreningens ekonomiska förehavanden,
att efter avslutat verksamhetsår för vårterminsmötet presentera en resultat- och balansräkning,
att lämna in deklarationen för sitt sittande år
att i minst en (1) gång per läsperiod, till styrelsen, informera om föreningens ekonomiska status,
att sitta med i kårens pengakollegie, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Till
Det åligger kassören

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

att följa upp föreningens ekonomi,
att sköta en bokföring av föreningens ekonomiska förehavanden,
att efter avslutat verksamhetsår för vårterminsmötet presentera en resultat- och balansräkning,
att under sittande år lämna in deklarationen,
att i minst en (1) gång per läsperiod, till styrelsen, informera om föreningens ekonomiska status,
att sitta med i kårens pengakollegie, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

SID 51(70)
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Proposition 1.22. Ändring i reglemente gällande beskrivning av funktionärsposten
Studeranderepresentant Föreningen Sveriges Brandbefäl
Bakgrund
För Studeranderepresentant Föreningen Sveriges Brandbefäl gäller att denne har kontakt med BIIF-styrelsens
arbetsmarknadskontakt. Kontakten bör inte ske via arbetsmarknadsgruppen och beskrivningen för detta bör
därför tas bort.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Funktionärer, Studeranderepresentant Föreningen Sveriges Brandbefäl, ändra
Det åligger studeranderepresentanten
•  
•  
•  
•  
•  
•  

att hjälpa SBB att sprida information till studenterna angående föreningens verksamhet,
att delta på föreningsstyrelsemöten om detta är önskvärt för föreningen och praktiskt möjligt. SBB betalar transport och uppehälle
vid fysiska möten,
att föra studenternas talan gentemot föreningen,
att skriva texter i föreningens tidning Räddningsledaren när detta önskas alternativt delegera denna uppgift till annan student,
att i förstahand kontakta BIIF-styrelsens arbetsmarknadskontakt och/eller arbetsmarknadsgruppen vid frågor och information,
samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Till
Det åligger studeranderepresentanten
•  
•  
•  
•  
•  
•  

att hjälpa SBB att sprida information till studenterna angående föreningens verksamhet,
att delta på föreningsstyrelsemöten om detta är önskvärt för föreningen och praktiskt möjligt. SBB betalar transport och uppehälle
vid fysiska möten,
att föra studenternas talan gentemot föreningen,
att skriva texter i föreningens tidning Räddningsledaren när detta önskas alternativt delegera denna uppgift till annan student,
att i förstahand kontakta BIIF-styrelsens arbetsmarknadskontakt … vid frågor och information, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Proposition 1.23. Ändring i reglemente gällande beskrivning av funktionärsposten
kontaktperson RUB
Bakgrund
Kontaktperson- Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer (Kontaktperson RUB), bör som resterande
funktionärer, lämna ett testamente till sin efterträdare. Då det i nuläget inte nämns under funktionärens
åligganden bör det läggas till.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Funktionärer, Kontaktperson- Räddningstjänstutbildning för
brandingenjörer, ändra
Det åligger kontaktperson RUB

•  
•  
•  

att underlätta informationsbytet mellan medlemmar som studerar i Lund och medlemmar som studerar i Revinge,
att tillvarata RUB-medlemmarnas intressen i BIIF:s arbete.
…

Till
Det åligger kontaktperson RUB

•  
•  
•  

att underlätta informationsbytet mellan medlemmar som studerar i Lund och medlemmar som studerar i Revinge,
att tillvarata RUB-medlemmarnas intressen i BIIF:s arbete, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

SID 53(70)
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Proposition 1.24. Ändring i reglemente gällande webbis ansvar för datorintro
Bakgrund
Datorintron genomförs endast för nyantagna studenter, vilket bör förtydligas. Datorgruppen bör även
benämnas som en funktionärsgrupp och inte föreningsgrupp.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Styrelse, Webbi, ändra
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 programmet….,
att tillsammans med PR-chef tillse att BI-info skickas ut till studenterna,
att ansvara för föreningsgruppen Datorgruppen,
att ansvara för funktionärsgruppen Bastumästeriet, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Till
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.
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Proposition 1.25. Ändring i reglemente gällande funktionärsgruppsansvariga
Bakgrund
I nuläget uppmanas funktionärsgruppsansvarig att sammankalla gruppen minst två gånger per år, styrelsen
anser att det känns onödigt att benämna en bestämd siffra då sammankallandet bör ske efter behov vilket
varierar grupperna emellan.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Funktionärsgruppsansvariga ändra
Det åligger funktionärsgruppsansvarig

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

att leda och fördela ansvaret inom gruppen,
att sammankalla gruppen minst två (2) gånger per år
att inför föreningen ansvara för tilldelade medel,
att kontinuerligt hålla styrelsen underrättad om gruppens arbete,
att aktivt samverka med sektionens och kårens motsvarighet….,
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
ett testamente till sin efterträdare.

Till
Det åligger funktionärsgruppsansvarig

•  
•  
•  
•  
•  
•  

att leda och fördela ansvaret inom gruppen,
att sammankalla gruppen vid behov,
att inför föreningen ansvara för tilldelade medel,
att kontinuerligt hålla styrelsen underrättad om gruppens arbete,
att aktivt samverka med sektionens och kårens motsvarighet i den mån den existerar , samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Proposition 1.26. Tillägg i reglemente gällande tillsättande av Jubileumsgrupp
Bakgrund
Den relativt nyskapade funktionärgruppen jubileumsgruppen ska endast väljas in som funktionärer inom
BIIF var femte år, något som bör förtydligas i reglementet. Beroende på när under året som jubileum tänks
hållas ska gruppen väljas in på det mest passande av VT- och HT-möte.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Föreningsmöte ändra
Det åligger föreningsmöte

•  
•  

att behandla inkomna ärenden
…

Till
Det åligger föreningsmöte

•  
•  

att behandla inkomna ärenden, samt
att inför jubileumsår, som förekommer var femte år, tillsätta en jubileumsgrupp.
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Proposition 1.27. Ändring i reglemente gällande Jubileumsgruppen
Bakgrund
I reglementet finns inte beskrivet att jubileumsgruppen endast finns under planering och genomföring av
jubileum och ej under perioder däremellan och detta bör därför förtydligas.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Funktionärer, Jubileumsgruppen, ändra
Jubileumsgrupp
Jubileumsgruppen….. anordnar vart femte (5) år Brandingenjörsprogrammets jubileumsfirande. Jubileumsgruppen tillträder direkt efter
inval och arbetar fram till dess att jubileet är genomfört.

Till
Jubileumsgrupp
Jubileumsgruppen tillsätts var femte (5) år för att anordna Brandingenjörsprogrammets jubileumsfirande. Jubileumsgruppen tillträder
direkt efter inval och arbetar fram till dess att jubileet är genomfört.
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Proposition 1.28. Ändring i reglemente gällande valberedningens testamente
Bakgrund
Faktumet att det testamente som valberedningen ska överlämna till sina efterträdare ska vara gemensamt bör
tydliggöras.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Valberedning ändra
Det åligger valberedningen

•  
•  
•  

att bestå av erforderligt antal ledamöter, dock maximalt en (1) person från varje klass,
att tio (10) läsdagar före HT-mötet presentera nominerade funktionärer för styrelsen, varvid förslaget blir offentligt, samt
att överlämna ett … testamente till sin efterträdare.

Till
Det åligger valberedningen

•  
•  
•  

att bestå av erforderligt antal ledamöter, dock maximalt en (1) person från varje klass,
att tio (10) läsdagar före HT-mötet presentera nominerade funktionärer för styrelsen, varvid förslaget blir offentligt, samt
att överlämna ett gemensamt testamente till sin efterträdare.

SID 58(70)

BIIF
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Proposition 1.29. Tillägg i reglemente gällande VT-mötets åligganden
Bakgrund
För att ena stadgars och reglementes meningar anser styrelsen att punkter gällande fastställande av budget
samt övriga ärenden, som beskrivs under VT-mötets åligganden i stadgarna, bör förtydligas även i
reglementet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Föreningsmöte, VT-möte, ändra
VT-möte
Det åligger VT-mötet

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

att behandla föregående styrelses verksamhetsberättelse,
att behandla (föregående?) revisorernas berättelse,
att behandla frågan om föregående styrelses ansvarsfrihet,
att välja valberedning, samt
att dela ut lärarpris till lärare på Brandingenjörsprogrammet och Riskhanteringsprogrammet, utsedda av respektive avgångsklass
(före sista terminens slut).
…
…

Till
VT-möte
Det åligger VT-mötet

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

att behandla föregående styrelses verksamhetsberättelse,
att behandla (föregående?) revisorernas berättelse,
att behandla frågan om föregående styrelses ansvarsfrihet,
att välja valberedning,
att dela ut lärarpris till lärare på Brandingenjörsprogrammet och Riskhanteringsprogrammet, utsedda av respektive avgångsklass
(före sista terminens slut).
att fastställa en budget för gällande verksamhetsår, samt
att behandla övriga ärenden som av föreningens styrelse hänskjutits till vårterminsmötet eller i stadgeenlig ordning inkommit.

SID 59(70)
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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 1.30. Tillägg i reglemente gällande HT-mötets åligganden
Bakgrund
För att ena stadgars och reglementes meningar anser styrelsen att punkter gällande budgetförslag samt övriga
ärenden, som beskrivs under HT-mötets åligganden i stadgarna, bör förtydligas även i reglementet.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Föreningsmöte, HT-möte, ändra
HT-möte
Det åligger HT-mötet

•  
•  
•  

att välja funktionärer.
…
…

Till
HT-möte
Det åligger HT-mötet

•  
•  
•  

att välja funktionärer,
att fastställa ett budgetförslag för nästa verksamhetsår, samt
att behandla övriga ärenden som av föreningens styrelse hänskjutits till höstterminsmötet eller i stadgeenlig ordning inkommit.

SID 60(70)
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INTRESSEFÖRENING

Proposition 1.31. Ändring i reglemente gällande arbetsmarknadskontaktens åtaganden
Bakgrund
Arbetsmarknadskontakten ansvarar för Arbetsmarknadsgruppen. Detta står idag inte med under åtaganden
för arbetsmarknadskontakten och bör därför läggas till.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitlet Styrelse, Arbetsmarknadskontakt, ändra
Det åligger arbetsmarknadskontakten
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

….
att tillsammans med Arbetsmarknadsgruppen delta i mässor och liknande arrangemang för att marknadsföra BIIF och dess
medlemmar,
att förmedla kontakt mellan arbetsmarknad och studenter,
att tillsammans med Arbetsmarknadsgruppen kontakta företag i syfte att erbjuda dem att presentera företaget för föreningens
studenter,
att sträva efter att anordna minst tre (3) arbetsmarknadsevent per termin,
att sitta med i kårens IKK-kollegie,
att samverka med V-sektionens näringslivsansvarig,
att anordna en studieresa för föreningens medlemmar, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare

Till
Det åligger arbetsmarknadskontakten
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

att ansvara för Arbetsmarknadsgruppen
att tillsammans med Arbetsmarknadsgruppen delta i mässor och liknande arrangemang för att marknadsföra BIIF och dess
medlemmar,
att förmedla kontakt mellan arbetsmarknad och studenter,
att tillsammans med Arbetsmarknadsgruppen kontakta företag i syfte att erbjuda dem att presentera företaget för föreningens
studenter,
att sträva efter att anordna minst tre (3) arbetsmarknadsevent per termin,
att sitta med i kårens IKK-kollegie,
att samverka med V-sektionens näringslivsansvarig,
att anordna en studieresa för föreningens medlemmar, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare

SID 61(70)
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Proposition 1.32. Ändring i reglemente gällande styrelsens åtaganden
Bakgrund
Efter årets branschdag har BIIFs styrelse uppfattat att intresset är högt för att ha branschdagen med ett
kortare intervall och efter att ha pratat med programledning och företag föreslås tre år.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitel 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 tidigare 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 femte (5) år anordnas en branschdag, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

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 (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, samt
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•  

att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

SID 63(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 1.33. Ändring i reglemente gällande styrelsens åtaganden
Bakgrund
Det åligger styrelsen att bestämma vilka undergrupper som ska få kickoffpengar samt vilken summa. Detta
bör därför finnas med i beskrivningen av styrelsens åtaganden.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitel 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 tidigare 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 femte (5) år anordnas en branschdag,
….
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare

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 (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,
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•  
•  

att tillse att det var femte (5) år anordnas en branschdag,
att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

SID 65(70)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 1.34. Ändring i reglemente gällande styrelsens åtaganden
Bakgrund
Andra punkten under styrelsens åligganden i reglementet kan idag tolkas som att en gammal styrelsemedlem
kallas in och innehar två poster, vilket inte stämmer då det syftar på att en redan sittande styrelsemedlem
innehar två poster. Detta bör därför omformuleras.
Yrkande
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglementet under kapitel 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 tidigare 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 femte (5) år anordnas en branschdag, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

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 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,
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•  
•  
•  

att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs,
att tillse att det var femte (5) år anordnas en branschdag, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.
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BILAGA 4 – BUDGETFÖRSLAG

Budgetförslag för verksamhetsåret 2017:
Administration	
  
Kontorsmaterial	
  (utskriftspengar)	
  
Porto	
  
Internet/Webb	
  
Bankkostnader	
  
Reklam	
  och	
  PR	
  (julkort,	
  
julpresent	
  till	
  PGL	
  och	
  styret)	
  
Summa	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

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

	
  

	
  	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  

-‐1	
  500	
  
-‐500	
  
-‐800	
  
-‐1	
  500	
  
	
  	
  

-‐2	
  000	
  
-‐6	
  300	
  

	
  
	
  

100	
  000	
  
45	
  000	
  

	
  	
  

-‐76	
  000	
  
-‐29	
  400	
  
2	
  000	
  
0	
  
41	
  600	
  

	
  
Övriga	
  intäkter	
  
Sektionspengar	
  
CEQ-‐pengar	
  
Datorintroduktion	
  v.0	
  
Reseersättning	
  från	
  PGL	
  
Summa	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  

	
  	
  

3000	
  
4000	
  
1080	
  
11	
  000	
  
19	
  080	
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Funktionärer	
  
Utgifter	
  Styret	
  (styrelserummet	
  och	
  div	
  
övriga	
  kostnader)	
  
Representation	
  styret	
  
	
  
BIIF	
  Skiphte	
  
	
  
Funktionärskickoffer	
  	
  
	
  
Pikéer	
  styrelse/brandsex	
  	
  
	
  
Representation	
  övriga	
  
funktionärer	
  
	
  
Summa	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Sporten	
  
Hyra	
  Smörlyckan	
  (fotboll)	
  
Hyra	
  innebandy	
  
Hyra	
  volleyboll	
  
Brandmil/brandförloppet	
  
Nya	
  aktiviteter	
  
Summa	
  
	
  
Höstfesten	
  
Försäljning	
  höstfest	
  mat	
  
Försäljning	
  höstfest	
  dryck	
  
Inköp	
  höstfest	
  övrigt	
  
Inköp	
  höstfest	
  mat	
  
Inköp	
  höstfest	
  dryck	
  
Summa	
  

	
  

-‐1	
  500	
  
-‐10	
  000	
  
-‐9	
  000	
  
-‐6	
  600	
  
-‐6	
  000	
  
-‐3	
  500	
  
-‐36	
  600	
  
	
  

-‐‑1	
  500	
  
-‐‑2	
  400	
  
-‐‑900	
  
-‐‑400	
  
-‐‑4	
  000	
  
-‐‑9	
  200	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

90	
  000	
  
30	
  000	
  
-‐44	
  000	
  
-‐38	
  000	
  
-‐38	
  000	
  
0	
  

	
  
	
  
Nollning	
  
Nollningsutgifter	
  
Summa	
  
	
  
PR	
  
Annonsförsäljning	
  
Försäljning	
  PR	
  
Inköp	
  PR	
  
Summa	
  

	
  
	
  	
  
	
  

	
  	
  

-‐25	
  000	
  
-‐25	
  000	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

54	
  000	
  	
  
38	
  000	
  
-‐40	
  000	
  
52	
  000	
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Övrigt	
  
Studierådet	
  
Påsk/julmys	
  
Fika	
  ht-‐/vt-‐möte	
  
Oförutsedda	
  händelser	
  
Summa	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  

	
  	
  

-‐2	
  000	
  
-‐8	
  000	
  
-‐2	
  000	
  
-‐8	
  000	
  
-‐20	
  000	
  

	
  
TOT	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  15	
  580	
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