BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – HÖSTTERMINSMÖTE

§1
Mötets öppnande
§2
Mötets behörighet samt
upprättande av röstlängd
§3
Val av mötesfunktionärer

Datum

2018-11-22

Tid

17:15

Plats

V:B
John Ericssons väg 1
222 41 Lund

Beslutande

Se bilaga 1, röstlängd

Jakob Kullmann förklarar mötet öppnat klockan 17:25.

Inga invändningar mot mötets behörighet eller upprättande av
röstlängd.
Mötesordförande
Beslut: Mötet väljer Jakob Kullmann till mötesordförande.
Mötessekreterare
Beslut: Mötet väljer Fanny Selin till mötessekreterare.
Justeringspersoner
Beslut: Mötet väljer Gabriel Larsson och Elin Pettersson till
justerare.
Rösträknare
Beslut: Mötet väljer Louise Solheim, Olivia Wernberg och
Ebba Johnsson till rösträknare.

§4
Adjungeringar
§5
Dagordning

Susanna Sjöstrand, Thomas Forsberg och Gustaf Olausson.
Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick om ett
slarvfel i form av ett årtal ändras.
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§6
Beslutsuppföljning VT18

Under vårterminsmötet (2018-04-24) fattades ett beslut om
stadgeändring som enligt stadgarna måste röstas igenom en
gång till. Jakob presenterar proposition 3.1.
Proposition gällande ”Ändring av verksamhetsårets början och slut” (se
bilaga 2)

§7
Information

Beslut: Mötet bifaller proposition 3.1 via acklamation.
Ordförande
Jakob har under året stöttat styrelsen och varit spindeln i nätet.
Han har representerat BIIF på sektionsstyrelsemötena och
hållit ett gott samarbete med sektionen. Dessutom har han haft
god kontakt med vår nya programledare och diskuterat de
sjunkande antalet ansökningar till utbildningen.
Sekreterare
Fanny har under året skrivit dagordningar och fört protokoll
på styrelsemötena. Hon har även gjort föredragningslistan till
terminsmötena och annat stöttande arbete i styrelsen.
Kassör
Gabriel har under året kassörat vilket innebär att han
fakturerat, bokfört och betalt räkningar. Han har sett till att
budgeten följts.
Studierådsordförande
Maja har under året jobbat med utbildningsfrågor och
censurerat CEQ-rapporter. Hon har även gått på massor med
möten vilket innebär gratis mat.
Sexmästare
Johan tillsammans med Brandsex har under året haft en pub
och en hel del lunch- och kvällsföreläsningar. De ordnade även
maten till BIIF-skiphtet och styrde en underbar höstfest.
PR-chef
Jonas har under året gjort allt det coola i BIIF så som affischer,
planscher och tröjor. Han har även underhållit BIIFs
Facebooksida samt hemsida. Innan årets funktionärer går av
ska de få ett tack som Jonas har designat.
Arbetsmarknadskontakt
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Denise har under året anordnat lunch- och
kvällspresentationer. Hon har mailat en hel del för att bibehålla
BIIFs goda kontakt med företag. Utöver det har hon
tillsammans med AMK-gruppen ordnat Stockholmsresan.
Sportbas
Elin har under året fixat olika turneringar och sportevenemang.
Det har varit allt från fotboll och innebandy till poledance och
självförsvarskurs.
Webbi
Tomas har under året lagt tid på hemsidan som kraschade i
somras. Efter kraschen fixade han en ny tillsammans med
Jonas. Dessutom har Tomas bokat en hel del bussar och dylikt.
§8
Budget

§9
Inkomna propositioner

Gabriel Larsson presenterar ett budgetförslag för
verksamhetsåret 2018 (se bilaga 4).

Mötesordförande presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i stadgar gällande PR-gruppen” (se bilaga 3, proposition
4.1)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 4.1.
Mötesordförande presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändringar i stadgar gällande Datorgruppen” (se bilaga 3,
proposition 4.2)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 4.2.
Mötesordförande presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i stadgar gällande Bastumästeriet” (se bilaga 3, proposition
4.3)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 4.3.
Mötesordförande presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändringar i stadgarnas innehållsförteckning” (se bilaga 3,
proposition 4.4)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 4.4.
Mötesordförande presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i reglementet gällande vad som åligger ordföranden” (se bilaga
3, proposition 4.5)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 4.5.
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Mötesordförande presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändringar i reglementet gällande Sekreteraren och Vice ordföranden”
(se bilaga 3, proposition 4.6)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 4.6.
Mötesordförande presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändringar i reglementet gällande PR-gruppen” (se bilaga 3,
proposition 4.7)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 4.7.
Mötesordförande presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändringar i reglementet gällande Webmastern” (se bilaga 3,
proposition 4.8)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 4.8.
Mötesordförande presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändringar i reglementet gällande Bastumästeriet” (se bilaga 3,
proposition 4.9)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 4.9.
Mötesordförande presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändringar i reglementet gällande årligt bidrag till sektionen” (se bilaga
3, proposition 4.10)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 4.10.
§ 10
Inkomna motioner
§ 11
Fika
§ 12
Val av funktionärer

Inga motioner har inkommit till styrelsen.
Hela mötet bjuds på pizza och vi har därmed paus i 40
minuter.
Ebba Johnsson kandiderar till posten Ordförande.
Beslut: Mötet väljer Ebba Johnsson till Ordförande i BIIF
2019.
Karin Abrahamsson kandiderar till posten Kassör.
Beslut: Mötet väljer Karin Abrahamsson till Kassör i BIIF
2019.
Ellen Rubinstein kandiderar till posten Sekreterare.
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Beslut: Mötet väljer Ellen Rubinstein till Sekreterare i BIIF
2019.
Hanna Sandström kandiderar till posten Sportbas.
Beslut: Mötet väljer Hanna Sandström till Sportbas i BIIF
2019.
Siri Westermark kandiderar till posten Arbetsmarknadskontakt.
Beslut: Mötet väljer Siri Westermark till
Arbetsmarknadskontakt i BIIF 2019.
Wilma Klemedsson kandiderar till posten Sexmästare.
Beslut: Mötet väljer Wilma Klemedsson till Sexmästare i BIIF
2019.
Gustaf Zetterberg kandiderar till posten Studierådsordförande.
Beslut: Mötet väljer Gustaf Zetterberg till
Studierådsordförande i BIIF 2019.
Ingen kandiderar till posten Informationschef.
Beslut: Posten Informationschef vakantsätts och det åligger
styrelsen att vid senare tillfälle tillsätta posten.
Anna Ström, Sofie Hällsten, Lisa Spennare och Annie
Johansson kandiderar till Brandsex.
Beslut: Mötet väljer Anna Ström, Sofie Hällsten, Lisa
Spennare och Annie Johansson till Brandsex i BIIF 2019. Två
poster i Brandsex vakantsätts och det åligger styrelsen att vid
senare tillfälle tillsätta posterna.
Henry Sandell och Anna Fasold kandiderar till Sportrådet.
Beslut: Mötet väljer Henry Sandell och Anna Fasold till
Sportrådet i BIIF 2019.
Ingen kandiderar till posten PR-nisse i Infogruppen. Jonas
Larsson kandiderar till posten Webbi i Infogruppen.
Beslut: Mötet väljer Jonas Larsson till posten Webbi i
Infogruppen. Posten PR-nisse i Infogruppen vakantsätts och
det åligger styrelsen att vid senare tillfälle tillsätta posten.
Johan Wallentheim, Elin Oscarsson, Elin Pettersson och
Anna-Lena Johansson kandiderar till Arbetsmarknadsgruppen.
Beslut: Mötet väljer Johan Wallentheim, Elin Oscarsson, Elin
Pettersson och Anna-Lena Johansson till
Arbetsmarknadsgruppen i BIIF 2019.
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Max Myrhede och Alexander Nordlöf kandiderar till
Sångcanteurer.
Beslut: Mötet väljer Max Myrhede och Alexander Nordlöf till
Sångcanteurer i BIIF 2019.
Ingen kandiderar till posten Studerande- och
likabehandlingsskyddsombud.
Beslut: Posten Studerande- och likabehandlingsskyddsombud
vakantsätts och det åligger styrelsen att vid senare tillfälle
tillsätta posten.
Karl-Magnus Larsson kandiderar till posten Kontaktperson
RUB.
Beslut: Mötet väljer Karl-Magnus Larsson till posten
Kontaktperson RUB i BIIF 2019.
Jakob Kullmann kandiderar till posten Revisor.
Beslut: Mötet väljer Jakob Kullmann till Revisor i BIIF 2019.
Den andra posten vakantsätts och det åligger styrelsen att vid
senare tillfälle tillsätta posten.
Stefan Wadström kandiderar till posten
Studeranderepresentant Sveriges brandbefäls riksförbund.
Beslut: Mötet väljer Stefan Wadström till
Studeranderepresentant Sveriges brandbefäls riksförbund i
BIIF 2019.
Ingen kandiderar till posten Studeranderepresentant Sveriges
brand- och riskhanteringsingenjörer.
Beslut: Posten Studeranderepresentant Sveriges brand- och
riskhanteringsingenjörer vakantsätts och det åligger styrelsen
att vid senare tillfälle tillsätta posten.

§ 13
Övrigt
§ 14
Mötets avslutande

Alex Åkesson kandiderar till posten Världsmästare.
Beslut: Mötet väljer Alex Åkesson till Världsmästare i BIIF
2019.
Inget övrigt.
Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 21.45.
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Jakob Kullmann, Förenings/mötesordförande

Fanny Selin, Sekreterare

Gabriel Larsson, Justerare

Elin Pettersson, Justerare
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BILAGA 1 - RÖSTLÄNGD

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

Bi15
Bi16
Bi17
Bi15
Bi15
Bi16
Bi16
Bi17
Bi15

Medlemmar
Adam Adolfsson
Albert Enger
Alex Åkesson
Alexander Nordlöf
Amanda Lindekrans
Anna Fasold
Anna Ström
Anna-Lena Johansson
Dalia Khairallah
Annie Johansson
Daniel Tezera
Ebba Johnsson
Elin Axelsson
Elin Oscarsson
Ellen Rubenstein
Elvira Trolltoft
Emma Lindh
Erik Söderling
Emilia Wretman
Erika Persson
Fredrik Ek
Fredik Bjerre
Frida Hansson
Gustaf Zetterberg
Hanna Sandström

Bi16
Bi16
Bi16
Bi17
Bi16
Bi17
Bi18
Bi17
Bi16
Bi18
Bi18
Bi16
Bi16
Bi16
Bi18
Bi18
Bi15
Bi17
Bi18
Bi16
Bi17
Bi18
Bi17
Bi16
Bi17
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Henry Sandell
Bi18
Jacob Bouveng Sellin Bi17
Johan Green PetterssonBi17
Joakim Åberg
Bi18
Johan Bengtsson
Bi16
Johan Falk
Bi17
Jonathan Edenvik
Bi17
Johan Wallenteim
Bi18
Karin Abrahamsson Bi16
Karin Sandin
Bi15
Karl-Magnus Larsson Bi15
Lisa Spennare
Bi18
Louise Solheim
Bi17
Matilda Thordsson
Bi16
Robin Kronquist
Bi18
Max Myrhede
Bi17
Olivia Wernberg
Rh17
Rasmus Sandgren
Bi17
Sara Svensson
Bi17
Siri Westermark
Bi16
Sofie Hellsten
Bi18
Stefan Wadström
Bi17
Tove Raquette
Bi16
Vicktor Riedel
Bi15
Vilhelm Andersson
Bi18
Wilma Klemedsson Bi17
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BILAGA 2 – BESLUTSUPPFÖLJNING VT18

Proposition 3.1 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
§ 19:1 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår, om ej annat stadgas, 1 januari – 31 december.
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BILAGA 3 – PROPOSITIONER

Proposition 4.1 Ändring i stadgar gällande PR-gruppen

Bakgrund
Till följd av den nya strukturen på Styrelsen inom föreningen BIIF har flera omstruktureringar skett inom
organisationen. Detta har gjorts för att passa till den nya strukturen i styrelsen samt vilka åtaganden som de
olika funktionärsposterna har. Ändringar har gjorts i reglementet från tidigare föreningsmöten men i
stadgarna finns det en del ändringar kvar att göra.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgar under Kapitel 12 ändra

K

AP 12

PR-GRUPPEN

§ 12:1
Uppgift

PR-gruppen skall handha föreningens PR- och försäljningsverksamhet.

§ 12:2
Sammansättning

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

Till

K

AP 12

§ 12:1
Uppgift

PR-GRUPPEN INFOGRUPPEN

PR-gruppen Infogruppen skall handha föreningens PR- och försäljningsverksamhet.
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§ 12:2
Sammansättning

PR-gruppen består av PR-chef samt erforderligt antal övriga ledamöter, dock
maximalt två (2). Infogruppen består av Informationschef, PR-nisse (1) samt Webbi
(1).
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Proposition 4.2 Ändringar i stadgar gällande Datorgruppen
Bakgrund
Till följd av den nya strukturen på Styrelsen inom föreningen BIIF har flera omstruktureringar skett inom
organisationen. Detta har gjorts för att passa till den nya strukturen i styrelsen samt vilka åtaganden som de
olika funktionärsposterna har. Ändringar har gjorts i reglementet från tidigare föreningsmöten men i
stadgarna finns det en del ändringar kvar att göra.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgar under Kapitel 14 ändra

K

AP 14

DATORGRUPPEN

§ 14:1
Uppgift

Datorgruppen skall vara föreningens styrelse behjälplig i IT-frågor samt ansvara för
föreningens IT-behov i erforderlig omfattning.

§ 14:2
Sammansättning

Datorgruppen består av webbi samt maximalt två (2) ledamöter.

Till

K

AP 14

DATORGRUPPEN

§ 14:1
Uppgift
§ 14:2
Sammansättning

Datorgruppen skall vara föreningens styrelse behjälplig i IT-frågor samt ansvara för
föreningens IT-behov i erforderlig omfattning.
Datorgruppen består av webbi samt maximalt två (2) ledamöter.
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Proposition 4.3 Ändringar i stadgar gällande Bastumästeriet
Bakgrund
Till följd av den nya strukturen på Styrelsen inom föreningen BIIF har flera omstruktureringar skett inom
organisationen. Detta har gjorts för att passa till den nya strukturen i styrelsen samt vilka åtaganden som de
olika funktionärsposterna har. Ändringar har gjorts i reglementet från tidigare föreningsmöten men i
stadgarna finns det en del ändringar kvar att göra.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgar under Kapitel 16 ändra

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).

Till

K

AP 16

Bastumästeriet

§ 16:1
Uppgift

§ 16:2
Sammansättning

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

Bastumästeriet är en undergrupp till Webbi och består av erforderligt antal
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ledamöter, dock maximalt två (2).
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Proposition 4.4 Ändringar i stadgarnas innehållsförteckning
Bakgrund
Till följd av den nya strukturen på Styrelsen inom föreningen BIIF har flera omstruktureringar skett inom
organisationen. Detta har gjorts för att passa till den nya strukturen i styrelsen samt vilka åtaganden som de
olika funktionärsposterna har. Ändringar har gjorts i reglementet från tidigare föreningsmöten men i
stadgarna finns det en del ändringar kvar att göra.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att stadgarnas innehållsförteckning och kapitel ändra
Kap 1

Föreningen

1

Kap 2

Medlemmar

1

Kap 3

Hedersmedlemmar

1

Kap 4

Stödmedlemmar

2

Kap 5

Föreningens myndigheter

2

Kap 6

Föreningsmötet

2

Kap 7

Föreningens valberedning

4

Kap 8

Föreningens styrelse

4

Kap 9

Föreningsordföranden

5

Kap 10

Studierådet

5

Kap 11

Sexmästeriet

6

Kap 12

PR-Gruppen

6

Kap 13

Arbetsmarknadsgruppen

6

Kap 14

Datorgruppen

7

Kap 15

Sportråd

7

Kap 16

Övriga funktionärer

7

Kap 17

Föreningens ekonomi

7

Kap 18

Verksamhetsår

8

Kap 19

Revisorer

8

Kap 20

Procedurregler

8

Kap 21

Stadgar

9

Kap 22

Reglemente

9

Kap 23

Upplösning

9
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Till
Kap 1

Föreningen

1

Kap 2

Medlemmar

1

Kap 3

Hedersmedlemmar

1

Kap 4

Stödmedlemmar

2

Kap 5

Föreningens myndigheter

2

Kap 6

Föreningsmötet

2

Kap 7

Föreningens valberedning

4

Kap 8

Föreningens styrelse

4

Kap 9

Föreningsordföranden

5

Kap 10

Studierådet

5

Kap 11

Sexmästeriet

6

Kap 12

PR-Gruppen Infogruppen

6

Kap 13

Arbetsmarknadsgruppen

6

Kap 14

Datorgruppen

7

Kap 154

Sportråd

7

Kap 165

Övriga funktionärer

7

Kap 176

Föreningens ekonomi

7

Kap 187

Verksamhetsår

8

Kap 1918

Revisorer

8

Kap 2019

Procedurregler

8

Kap 2120

Stadgar

9

Kap 2221

Reglemente

9

Kap 2322

Upplösning

9
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Proposition 4.5 Ändringar i reglementet gällande vad som åligger ordföranden
Bakgrund
Efter mycket samtal med FTG (Framtidsgruppen) har vi i Styrelsen kommit fram med en strategi för att
skapa ett bättre samarbete med V-sektionen. Tidigare år har ordförande suttit som en styrelseledamot i
Sektionsstyrelsen men även att det funnits representant i V-sexmästeriet samt AktU. Nu när alla tre
representanter försvunnit så behöver vi säkerställa att samarbete fortfarande finns mellan BIIF och Vsektionen. Följande ändring är gjord i Sektionsreglementet och därför görs denna ändring i vårt reglemente.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 2 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 på V-sektionens styrelsemöten,
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 ansvara för att kontakten mellan V-sektionens styrelse samt utskott på V-sektionen sköts på ett bra sätt, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Proposition 4.6 Ändringar i reglementet gällande Sekreteraren och Vice ordföranden
Bakgrund
Ändringen som gjordes förra året där det åligger sekreterare att vara vice föreningsordförande, kan ses som
missvisande anser vi i styrelsen. I år har det fungerat mycket bra men vi anser att det är upp till styrelsen att
utse vice föreningsordförande, då är det säkrare att personen är villig att åtaga sig det. Dessutom har det visat
sig att vara dels sekreterare och mötesordförande när ordinarie föreningsordförande inte varit tillgänglig för
möte. Därför anser vi att Styrelsen ska få utse en vice ordförande internt.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 2 ändra
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.

Samt
Kapitel 2

STYRELSE

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.

Till
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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.

Samt
Kapitel 2

STYRELSE

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 internt utse en vice föreningsordförande,
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.

SID 20(29)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 4.7 Ändringar i reglementet gällande PR-gruppen
Bakgrund
Till följd av den nya strukturen på styrelsen har vi strukturerat upp utskotten och gjort vissa ändringar för att
det ska fungera så effektivt som möjligt. Därför anser vi att det är tydligare att döpa om PR-gruppen till
Infogruppen då det är mer korrekt mot vad gruppens syfte är. Detta medför ändringar i stadgar och
reglemente. Denna grupp kommer att istället bestå av Webbi och en PR-nisse.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 4 ändra
Informationschef
Det åligger informationschefen
●
●
●
●
●
●
●
●
●

att ansvara för att medlemmarna har tillgång till en kollektion av skälig omfattning, minst inkluderat svarta overaller,
att tillsammans med webbi 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

Samt
PR-grupp
Det åligger PR-gruppen

●
●
●
●
●

att vara PR-chefen behjälplig i dennes åligganden,
att bestå av erforderligt antal ledamöter, dock maximalt två (2),
att tillse att medlemmarna har tillgång till en fräsch, programanknuten kollektion av skälig omfattning,
att i stor omfattning medverka på BIIF:s arrangemang för att insamla foton och citat från föreningens medlemmar,
samt
att överlämna ett gemensamt testamente till sina efterträdare.
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Till
Informationschef
Det åligger informationschefen
●
●
●
●
●
●
●
●
●

att ansvara för att medlemmarna har tillgång till en kollektion av skälig omfattning, minst inkluderat svarta overaller,
att tillsammans med webbi tillse att BI-info skickas ut till studenterna,
att vara ansvarig för funktionärsgruppen PR-gruppen Infogruppen,
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

Samt
PR-grupp Infogruppen
Det åligger PR-gruppen Infogruppen

●
●
●
●
●

att vara PR-chefen Informationschefen behjälplig i dennes åligganden.
att bestå av erforderligt antal ledamöter, dock maximalt två (2), att bestå av en (1) PR-nisse samt en (1) Webbi,
att tillse att medlemmarna har tillgång till en fräsch, programanknuten kollektion av skälig omfattning,
att i stor omfattning medverka på BIIF:s arrangemang för att insamla foton och citat från föreningens medlemmar,
samt
att överlämna ett gemensamt testamente till sina efterträdare.
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Proposition 4.8 Ändringar i reglementet gällande Webmastern
Bakgrund
Med den borttagna styrelseposten, Webbi, infördes det en ny funktionärspost som fick namnet Webmaster.
Vi i styrelsen anser att denna post bör döpas om till Webbi för traditionens skull.
Dessutom kraschade vår hemsida i somras som ni kanske märkte. Detta innebar att Webbi och PR-chef
skapade en ny hemsida och därmed tog bort inloggningen från denna. Detta för att det enbart skapade
extrajobb för Webbi och fyllde ingen annan funktion.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 3 ändra

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.

Till
Webmaster Webbi
Det åligger Webmastern 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 informationschefen tillse att BI-info skickas ut till studenterna, samt
● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Proposition 4.9 Ändringar i reglementet gällande Bastumästeriet
Bakgrund
BIIF har tidigare haft tillgång till bastun i brandlabbet som brandteknik förfogar över, benämnt “Brandbastun”.
Bastumästeriet skall “l handha tillträde till den bastu som brandteknik förfogar över och sköta utlåningen av denna till
föreningens medlemmar”. I september erhölls ett mail med följande budskap:
Från och med VT18 får brandbastun endast användas i anslutning till undervisning, detta på grund av en uppdaterad
riskbedömning av brandlabbets verksamhet.
Det finns alltså inte längre någon arbetsuppgift för Bastumästeriet.

BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 4 ändra

Bastumästeriet
Det åligger bastumästeriet

●
●
●
●
●

att bestå av erforderligt antal ledamöter, dock maximalt två (2),
att handha de bastunycklar BIIF förfogar över,
att sköta utlåningen av bastun till medlemmarna och tillse att den som senast varit i bastun lämnat den välstädad,
att för föreningens medlemmar anordna bastukvällar i erforderlig omfattning, samt
att överlämna ett gemensamt testamente till sina efterträdare.

Till
Bastumästeriet
Det åligger bastumästeriet

●
●
●
●
●

att bestå av erforderligt antal ledamöter, dock maximalt två (2),
att handha de bastunycklar BIIF förfogar över,
att sköta utlåningen av bastun till medlemmarna och tillse att den som senast varit i bastun lämnat den välstädad,
att för föreningens medlemmar anordna bastukvällar i erforderlig omfattning, samt
att överlämna ett gemensamt testamente till sina efterträdare.
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Proposition 4.10 Ändringar i reglementet gällande årligt bidrag till Sektionen
Bakgrund
Tidigare år har det varit en del ekonomisk orättvisa inom V-sektionen som tagits upp. Detta då V-sektionens
medel fördelas jämnt på alla medlemmar medan medel som dragits in till BIIF enbart går till våra medlemmar.
Detta skapade en diskussion som gjort att vi har fört vidare till dels FTG samt V-sektionens styrelse. Detta
ledde till en kompromiss där vi betalar för de förmåner som vi i föreningen har så som styrelserum och förråd
samt att vi får ta del av V-sektionens rabatter hos kåren.
För att detta ska bibehållas och på så sätt hållas en god ton i sektionen föreslår vi som åtgärd att betala in en
summa motsvarande L-teks budgetpost inom Sektionsbudgeten.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 2 ändra
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.

Till
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,
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●
●
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●

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 betala för föreningens förmåner inom V-sektionen motsvarande L-teks budgetpost i sektionsbudgeten under
samma verksamhetsår, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.
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BILAGA 4 – BUDGET

Budgetförslag för verksamhetsåret 2019:
2018 Budget
Administration
Kontorsmaterial (utskriftspengar)
Porto
Internet/Webb
Bankkostnader
Reklam och PR (julkort, julpresent till PGL och styret)
Summa
Arbetsmarknadsutskottet
Branschdag
Intänkter branschdag
Utgifter branschdag
Försäljning Branschdagspub Dryck
Försäljning Branschdagspub Mat
Inköp Branschdagspub Dryck
Inköp Branschdagspub Mat
Arbetsmarknadskvällar/luncher
Försäljning AMK-Presentation
Försäljning Mat
Försäljning Dryck
Försäljning Alkoholtillstånd
Försäljning Lokalhyra
Inköp Arbetsmarknadskväll/lunch
Inköp Mat
Inköp Dryck
Inköp Lokalhyra

-1000
-400
-2000
-1500
-2000
-6900

-1000
-300
-900
-1500
-1500
-5200

60000
-8000
20000
0
-15000
-7000

150000

80000
0
0
0
0

-82000

0
0
0
0

Inköp Alkoholtillstånd

Stockholmsresan
Intäkt Stockholmsresan

Förslag 2019

0

10000
45000

45000
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Kostnad Stockholmsresan
BTR-Pub
Tillstånd och avgifter
Annonsförsäljning
Övrigt
Summa
Övriga intäkter
Sektionsbidrag
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
Kickoffstyrelse
Funktionärskickoffer
Pikéer styrelse/brandsex
Tack till arbetare Höstfest (Representation övriga funk)
Tack till funktionärer
Summa
Sporten
Fotboll
Innebandy
Volleyboll
Brandmil/brandförloppet
Grillning
Aktiviteter
Summa
Höstfesten
Försäljning höstfest mat

-35000
2000
-7000
45000

-35000

118000

185000

0
0
45000

-20000

0
1080
0
0
1080

-3000
-3000
-6300
-9000
-11000

0
1080
0

0
-18920

-1500
-3000
-6300
-9000
-15000
-1600

-7400
-7000
-5000
-5000
-56700

-7000
-7000
-5000
-10000

-65400

-2200
-2400
0
-2000
-3000

-2000

-9600

-9400

90000

78000

-2400

0
0
0
-5000
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Försäljning höstfest dryck
Inköp höstfest övrigt
Inköp höstfest mat
Inköp höstfest dryck
Summa

30000
-44000
-38000
-46000
-8000

30000
-44000
-45000
-46000
-27000

Nollning
Nollningsutgifter (kursgård)
Ovvar, subv.
Summa

-20000
-5000
-25000

-20000

PR
Försäljning PR
Inköp PR
Sektionsbidrag Ovvar
Summa

34000
-40000
6000
0

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

-8000
-6000
-8000
-6800
-5000
-5000
-1000
-39800

-1500
-29900

TOTALT

-26920

-13270

0
-20000

30050
-60000
7500

-22450

-8000
-6000
-8000
-6400

0
0
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