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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – HÖSTTERMINSMÖTE
Datum

2019-11-26

Tid
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Plats

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

Beslutande

Se bilaga 1, röstlängd

§1
Mötets öppnande

Ebba Johnsson förklarar mötet öppnat.

§2
Mötets behörighet samt
upprättande av röstlängd

Inga invändningar mot mötets behörighet eller upprättandet av
mötets röstlängd.

§3
Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande
Beslut: Mötet väljer Ebba Johnsson till mötesordförande.
Mötessekreterare
Beslut: Mötet väljer Ellen Rubinstein till mötessekreterare.
Justeringspersoner
Beslut: Mötet väljer Siri Westermark och Gustaf Zetterberg till
justeringspersoner.
Rösträknare
Beslut: Mötet väljer Tilda Eriksson och Lisa Spennare till
rösträknare.

§4
Adjungeringar

Milton Åstedt.
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§5
Dagordning
§6
Information

Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.
Ordförande
Ebba har under året agerat ordförande för föreningen och ansvarat
för att det löpande styrelsearbetet utförs.
Sekreterare
Ellen har protokollfört alla möten under året och försökt ha
övergripande koll på stadgar och reglemente. Ellen har även skrivit
alla kallelser och förberett dokument för alla stora möten. Annars
har Ellen även varit vice ordförande under året och stöttat Ebba
när det behövts.
Kassör
Karin har under året haft huvudansvar för det ekonomiska inom
föreningen. Hon har bland annat fakturerar de som behövt
fakturor, gjort betalningar och löpande bokfört alla ekonomiska
händelser. Karin har även lagt fram en budget som styrelsen strävat
efter att hålla under året. Karin har även hjälpt till med övriga
styrelseärenden som dykt upp.
Studierådsordförande
Detta verksamhetsår har Gustaf suttit med i programledningen,
SRX och institutionsstyrelse för att beakta utbildningsfrågor för
brandstudenter. Utöver detta har Gustaf censurerat CEQ:er. Han
har även ansvarat för studierådets arbete.
Sexmästare
Under året har Wilma tillsammans med Brandsex fixat mat och
dryck till lunch- och kvällspresentationer. De har fixat mat och fika
under vecka 0, lagat mat på kursgården och programsittningen. De
har hållt i en pub under nollningen. De har fixat mat och dryck till
branschdagen. Wilma och Brandsex har även anordnat en Höstfest.
Informationschef
Under året har Elin uppdaterat BIIF:s sociala medier, tapetserat Vhuset och BIIF-et med planscher samt jobbat flitigt med övrigt
löpande PR-arbete.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har under året arrangerat 13 lunch- och kvällspresentationer.
Utöver det har hon tillsammans med Arbetsmarknadsgruppen
arrangerat årets upplaga av Brand- och risks branschdag med 24

SID 2(23)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
deltagande företag, myndigheter och räddningstjänster. Hon har
även stöttat Arbetsmarknadsgruppen i planerandet av
Stockholmsresan. Hon har deltagit i det generella styrelsearbetet
under året.
Sportbas
Hanna har under året anordnat olika sportevenemang. Hon har
bland annat ordnat: Crossfit, fotbollsturnering, efternollningsevent,
drejning, kickboxning och Innebandy. Hanna har även varit
behjälplig för övriga styrelsen och hjälpt till där hon kunnat.

§7
Beslutsuppföljning VT19

Under vårterminsmötet (2019-04-08) fattades tre beslut om
stadgeändringar som enligt stadgarna måste röstas igenom en gång
till.
Ellen Rubinstein presenterar propositionerna.
Ebba Johnsson yrkar på att rösta igenom dessa i klump.
Beslut: Mötet yrkar på att beslutsuppföljning sker i klump, via
acklamation.
Proposition gällande ”Ändring i stadgar gällande föreningens ekonomi” (se
bilaga 3, proposition 3.1)
Proposition gällande ” Ändring i stadgar gällande
föreningens styrelse” (se bilaga 3, proposition 3.2)
Proposition gällande ” Ändring i stadgar angående
logotyper i dokument” (se bilaga 3, proposition3.3)
Beslut: Mötet bifaller proposition 3.1, 3.2 och 3.3 i klump via
acklamation.

§8
Budgetförslag
§9
Inkomna propositioner

Karin Abrahamsson presenterar ett budgetförslag för
verksamhetsåret 2019 (se bilaga 5)
Ebba Johnsson presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring
i stadgar gällande förenings upplösning” (se bilaga 3, proposition 3.1)
Beslut: Proposition 3.1 avslås via acklamation.
Elin Oscarsson presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring
i reglemente gällande vad som åligger Informationschefen” (se bilaga 3,
proposition 3.2).
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Hanna Euler yrkar på ändring från ”Skuggningsfunktion” till
exempelvis ”Skugga en student” för att förtydliga vad som menas.
Beslut: Proposition 3.2 bifalles via acklamation med ändringen
”skugga en student” istället för ”Skuggningsfunktion”.
Elin Oscarsson presenterar styrelsens proposition gällande ”Ändring
i reglemente gällande Kontaktperson RUB” (se bilaga 3, proposition 3.3).
Hanna Euler yrkar på ändring från ”Skuggningsfunktion” till
exempelvis ”Skugga en student” för att förtydliga vad som menas.
Beslut: Proposition 3.3 bifalles via acklamation med ändringen
”skugga en student” istället för ”Skuggningsfunktion”.
Karin Abrahamsson presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i reglemente gällande Bilagor” (se bilaga 3, proposition 3.4)
Beslut: Proposition 3.4 bifalles via acklamation.
§ 10
Inkomna motioner

§ 11
Paus
§ 12
Val av funktionärer

Siri Westermark presenterar Niklas Wetterberg motion gällande
”Ändring avseende branschdag och AMK-grupp” (se
bilaga 4, motion 4.1)
Beslut: Mötet avslår motion 4.1 via acklamation.
Då pizzan och sushin inte hunnit anlända, förskjuts pausen framåt
ca 30 minuter.
Rasmus Sandgren kandiderar till posten som Ordförande.
Beslut: Mötet väljer Rasmus Sandgren till Ordförande i BIIF20.
Simon Andersson kandiderar till posten som Kassör.
Beslut: Mötet väljer Simon Andersson till Kassör i BIIF20.
Björn Gärskog kandiderar till posten som Sekreterare.
Beslut: Mötet väljer Björn Gärskog till Sekreterare i BIIF20.
Daniel Bergstedt kandiderar till posten som Sportbas.
Beslut: Mötet väljer Daniel Bergstedt till Sportbas i BIIF20.
Mötet beslutar om en paus på 45 minuter.
Lisa Spennare kandiderar till posten som Arbetsmarknadskontakt.
Beslut: Mötet väljer Lisa Spennare till Arbetsmarknadskontakt i
BIIF20.
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Sofie Hällsten kandiderar till posten som Sexmästare.
Beslut: Mötet väljer Sofie Hällsten till Sexmästare i BIIF20.
Alexander Dreveros kandiderar till posten som
Studierådsordförande.
Beslut: Mötet väljer Alexander Dreveros till Studierådsordförande
i BIIF20.
Annie Johansson kandiderar till posten som Informationschef.
Beslut: Mötet väljer Annie Johansson till Informationschef i
BIIF20.
Gina Hvarfvenius, Madeleine Hägqvist, Maja Alvesson, Johan
Tengzelius, Philip Frenander och Josef Utterfors kandiderar till
Brandsex.
Beslut: Mötet väljer Gina Hvarfvenius, Madeleine Hägqvist, Maja
Alvesson, Johan Tengzelius, Philip Frenander och Josef Utterfors
till Brandsex i BIIF20.
Arvid Karlsson och Fredrik Ek kandiderar till posten som
Sportråd.
Beslut: Mötet väljer Arvid Karlsson och Fredrik Ek till Sportråd i
BIIF20.
Joakim Åberg och Jonas Larsson kandiderar till posterna som PRnisse respektive Webbi.
Beslut: Mötet väljer Joakim Åberg till PR-nisse och Jonas Larsson
till Webbi i BIIF20.
Elvira Trolltoft och Emilia Wretman kandiderar till posten som
AMK-gruppen.
Beslut: Mötet väljer Elvira Trolltoft och Emilia Wretman till
AMK-gruppen i BIIF20.
Maja Wilhelmsson och Hanna Sandström kandiderar till posten
som Sångcanteurer.
Beslut: Mötet väljer Maja Wilhelmsson och Hanna Sandström till
Sångcanteurer i BIIF20.
Emil Renström kandiderar till posten som Studerande- och
likabehandlingsombud.
Beslut: Mötet väljer Emil Renström till Studerande- och
likabehandlingsombud i BIIF20
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Elin Oscarsson kandiderar till posten som Kontaktperson RUB.
Beslut: Mötet väljer Elin Oscarsson till Kontaktperson RUB i
BIIF20.
Karin Abrahamsson och Ebba Johnsson kandiderar till posten som
Revisorer.
Beslut: Mötet väljer Karin Abrahamsson och Ebba Johnsson till
revisorer i BIIF20.
Jack Fågelqvist kandiderar till posten som Studeranderepresentant:
Sveriges Brandbefäls riksförbund.
Beslut: Mötet väljer Jack Fågelqvist till Studeranderepresentant:
Sveriges Brandbefäls riksförbund i BIIF20.
Ebba Johnsson kandiderar till posten som Studeranderepresentant:
Sveriges brand- och riskingenjörer.
Beslut: Mötet väljer Ebba Johnsson till Studeranderepresentant:
Sveriges brand- och riskingenjörer i BIIF20.
Linnea Edlund kandiderar till posten som Världsmästare.
Beslut: Mötet väljer Linnea Edlund till Världsmästare i BIIF20.
§ 13
Övrigt

Inget under övrigt.

§ 14
Mötets avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.
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Ebba Johnsson
Föreningsordförande

Ellen Rubinstein
Sekreterare

Ebba Johnsson
Mötesordförande

Siri Westermark
Justerare

Gustaf Zetterberg
Justerare
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BILAGA 1 - RÖSTLÄNGD
Namn
Ebba Johnsson
Siri Westermark
Gustaf Zetterberg
Karin Abrahamsson
Elin Oscarsson
Hanna Sandström
Wilma Klemedsson
Ellen Rubinstein

Klass
Bi17
Bi16/Rh19
Bi16/Rh19
Bi16/Rh19
Bi16/Rh19
Bi17
Bi17
Bi18

Lorentz Brännström
Sara Svensson
Lisa Spennare
Tilda Eriksson
Daniel Bergstedt
Simon Andersson
Rasmus Sandgren
Annie Johansson
Sofie Hellsten
Joakim Åberg
Björn Gärskog
Emilia Wretman
Elvira Trolltoft
Jonas Larsson
Alexander Dreveros
Gina Hvarfvenius
Madeleine Hägqvist
Maja Alvesson
Johan Tengzelius
Philip Frenander
Josef Utterfors
Arvid Karlsson
Fredrik Ek

Bi15/Rh19
Bi17
Bi18
Bi19
Bi18
BI18
Bi17
Bi18
Bi18
Bi18
Bi17
Bi18
Bi18
Bi16
Bi19
Bi19
Bi19
Bi19
Bi19
Bi19
Bi19
Bi19
Bi17

Namn
Fanny Selin
Maja Wilhelmsson
Adam Tegenfelt
Alexander Nordlöf
Anna Fasold
Anna Ström
Cajsa Ferne
Hanna von Euler - Chelpin
Emil Renström
Erik Johansson
Elsa Lind
Jacob Boveng Selin
Johan Falk
Johan Wallentheim
Jonas Engström
Jonas Keutel
Linnea Edlund
Linnea Sundin
Max Myrhede
Olivia Abrahamsson
Stefan Wadström
Tobias Wikström
Towe Blomqvist
Vilma Sand

Klass
Bi17
Bi17
Bi19
Bi17
Bi17
Bi18
Bi19
Bi17
Bi19
Bi17
Bi19
Bi17
Bi17
Bi18
Bi19
Bi17
Bi19
Bi16
Bi17
Bi19
Bi17
Bi19
Bi18
Bi19
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BILAGA 2 – BESLUTSUPPFÖLJNING VT19
Proposition 2.1. Ändringar i Stadgar gällande föreningens ekonomi
Bakgrund
Då föreningen inte längre erhåller några ekonomiska medel från sektionen vill styrelsen ta bort den punkten i stadgarna över
inkomster till föreningen.

BIIF:s styrelse yrkar därmed
Att i Stadgarna under Kapitel 18 ändra

K

AP 18

§ 18:1
Inkomster

FÖRENINGENS EKONOMI

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

Till

K

AP 18

§ 18:1
Inkomster

FÖRENINGENS EKONOMI

Föreningens inkomster utgöres av
a) av sektionen erhållna medel, stödmedlemsavgifter, samt
b) övriga inkomster.
c)
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Proposition 2.2 Ändring i Stadgar gällande Föreningens Styrelse
Bakgrund
För att tidigare styrelsers arbete med att effektivisera föreningen och få ner antalet poster inte ska gå bakåt vill vi förtydliga i
stadgarna att styrelsen ska bestå av 8 personer och inte fler.

BIIF:s styrelse yrkar därmed
Att i Stadgarna under kapitel 8 ändra

K

AP 8

FÖRENINGENS STYRELSE

§ 8:3
Sammansättning

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

Till

K

AP 8

FÖRENINGENS STYRELSE

§ 8:3
Sammansättning

Sammansättning Styrelsen utgörs av minst åtta (8) poster, varav
föreningsordförande, kassör,
sekreterare, studierådsordförande, informationschef, sportbas, sexmästare samt
arbetsmarknadskontakt alltid skall ingå.
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Proposition 2.3 Ändring i Stadgar angående Logotyper i dokumentet.
Bakgrund
De logotyper som för närvarande finns i både reglemente och stadgar är inte de som är aktuella.

BIIF:s styrelse yrkar därmed
Att i Stadgar byta

Till
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BILAGA 3 – PROPOSITIONER
Proposition 3.1 Ändring i Stadgar gällande Föreningens Upplösning
Bakgrund
De senaste åren har posterna inom BIIF flyttats ut från sektionen. BIIF samarbetar nära sektionen men har blivit mer och mer
självständiga. Därför ser vi i styrelsen inte någon anledning till att tillgångarna ska gå till sektionen om föreningen blir upplöst.

BIIF styrelsen yrkar därmed:
Att i stadgar under kapitel 22 ändra:

K

AP 22 UPPLÖSNING

§ 22:1
Beslut
§ 22:2
Förvaltning

Föreningen kan ej upplösas förrän föreningsmötet ändrat denna paragraf.
Vid upplösning av föreningen förvaltar sektionen tillgångarna i högst fem (5) år. Om
inte föreningen aktiverats inom denna tid tillfaller tillgångarna sektionen.

Till:

K

AP 22 UPPLÖSNING

§ 22:1
Beslut
§ 22:2
FörvaltningTillgånga
r

Föreningen kan ej upplösas förrän föreningsmötet ändrat denna paragraf.
Vid upplösning av föreningen förvaltar sektionen tillgångarna i högst fem (5) år. Om
inte föreningen aktiverats inom denna tid tillfaller tillgångarna sektionen. Vid
upplösning av föreningen skänks föreningens tillgångar till en, av styrelsen vald,
brandrelaterad välgörenhetsorganisation.

Proposition 3.2 Ändring i Reglementet under kapitel 2 gällande vad som åligger
Informationschefen
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Bakgrund
Styrelsen har under året drivit arbetet med “Skugga en student” som innebär att ännu icke antagna studenter får chansen att under
en dag följa en student. Tidigare har skugga-funktionen drivits av LTH centralt men sedan förra året har vi i BIIF valt att ansvara
för funktionen själva eftersom vi upplevt att det ger kortare svarstider för de som vill skugga om de kommer i kontakt med oss
studenter direkt. Rekryteringsmetoden anses vara lyckad och styrelsen har diskuterat fram att det bör åligga informationschefen att
förmedla när ansökningar kommer in (via hemsidan) men att det sedan är ett gemensamt ansvar inom styrelsen att hitta en lämplig
student att skugga.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 2 ändra från:
Informationschef
Det åligger informationschefen
●
●
●
●
●
●

att ansvara för att medlemmarna har tillgång till en kollektion av skälig omfattning, minst inkluderat svarta overaller,
att vara ansvarig för funktionärsgruppen Infogruppen,
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.

Till
Informationschef
Det åligger informationschefen
●
●
●
●
●
●
●

att ansvara för att medlemmarna har tillgång till en kollektion av skälig omfattning, minst inkluderat svarta overaller,
att vara ansvarig för funktionärsgruppen Infogruppen,
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 ansvara för att skuggningsfunktionen upprätthålls,
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.

Proposition 3.3 Ändring i reglementet under Kapitel 3 FUNKTIONÄRER angående
Kontaktperson RUB
Bakgrund
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Styrelsen har efter initiativ från RUB-samråd fått önskan om en liknande skugga-funktion som brandingenjörsprogrammet har.
Styrelsen ser det som ett gemensamt ansvara att rekrytera nya studenter till programmet och ställer sig därför positiva till att RUB
vill vara med i jobbet med att rekrytera nya studenter. Styrelsen anser att det bör åligga RUB-kontakten att ansvara för skuggor.
BIIF:s styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 3 ändra från:
Kontaktperson – Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer (Kontaktperson RUB)
Kontaktperson RUB tillsätts på höstterminsmötet och skall vid det tillfället ha sökt RUB.
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,
att i första hand kontakta BIIF-styrelsens ordförande vid frågor och information, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Till
Kontaktperson – Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer (Kontaktperson RUB)
Kontaktperson RUB tillsätts på höstterminsmötet och skall vid det tillfället ha sökt RUB.
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,
att ansvara för skuggningsfunktionen på RUB-programmet,
att i första hand kontakta BIIF-styrelsens ordförande vid frågor och information, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Proposition 3.4 Ändring i Reglementet angående Bilagor
Bakgrund
För att kunna finansiera de kostnader som uppkommer i samband med att brandingenjörsstuderandes
intresseförenings firar jubileum vart femte år, anser styrelsen att det är en god ide att införa en jubileumsfond
med tillhörande jubileumspolicy.
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BIIFs styrelse yrkar därmed
Att lägga till Policy för Brandingenjörsstuderandes intresseförenings jubileumsfond i reglementet under
bilagor. Ändra:
BILAGOR
Bilaga 1. Likabehandlingspolicy
För BIIF är det viktig att alla har rätt till en trivsam studietid. Det är även viktigt att BIIFs evenemang bedrivs på ett sådant sätt
att alla blir bra behandlande och känner sig välkomna. Ingen skall diskrimineras oavsett vad det grundar sig på.
● BIIF ska verka för att anordna olika aktiviteter på ett sådant sätt att alla kan delta.
● BIIF ska verka för att alla funktionärer har de verktyg som behövs för att kunna motverka diskriminering inom sitt
arbete.
● BIIF ska eftersträva att alla funktionärer känner sig trygga och bra behandlade.
● BIIF ska eftersträva att alla medlemmar känner sig trygga och bra behandlade under sin studietid.
● BIIF ska verka för att kränkande händelser samt liknande situationer ej upprepas.
Bilaga 2. Policy angående hantering av logotyper
För BIIF är det bra om alla hanterar våra logotyper på ett rätt och representativt vis. Logotyperna är förknippade till föreningen
och programmen i helhet.
Policyn gäller för brandingenjörslogotypen, även kallad BIIF-loggan samt riskhanteringslogotypen som syns längst ner i
stycket (figur 1)
● En funktionärsgrupp bör inte skapa en logotype utan styrelsens samtycke.
● Logotyperna bör bevaras som de är i offentliga sammanhang och inte förändras
● På samtliga officiella skrivelser bör både BIIF och Riskhanteringslogotypen användas.

Figur 1 Vänster: Brandingenjörslogotypen. Höger: Riskhanteringslogotypen
Bilaga 3. Policy angående alkohol och narkotika
För BIIF är det viktigt att alla medlemmar ska känna sig välkomna och har roligt under våra
evenemang. För BIIF är det är även viktigt att motverka användande av narkotika.
● BIIF ska alltid tillhandahålla alkoholfria alternativ när alkohol serveras.
● BIIF ska verka för att det aldrig ska vara något tvång att dricka under evenemang.
● BIIF har nolltolerans mot narkotika på sina evenemang.
Uppdagande av innehav-, försäljning-, överlåtelse-, användning- eller berusning av narkotika hos funktionär inom BIIF vid av
BIIF, Sektionen eller Kåren anordnade evenemang leder till att vederbörande skickas hem från evenemanget och bör stängas av
från sin funktionärspost under resterande del av sin mandatperiod.
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Till

BILAGOR
Bilaga 1. Likabehandlingspolicy
För BIIF är det viktig att alla har rätt till en trivsam studietid. Det är även viktigt att BIIFs evenemang bedrivs på ett sådant sätt
att alla blir bra behandlande och känner sig välkomna. Ingen skall diskrimineras oavsett vad det grundar sig på.
● BIIF ska verka för att anordna olika aktiviteter på ett sådant sätt att alla kan delta.
● BIIF ska verka för att alla funktionärer har de verktyg som behövs för att kunna motverka diskriminering inom sitt
arbete.
● BIIF ska eftersträva att alla funktionärer känner sig trygga och bra behandlade.
● BIIF ska eftersträva att alla medlemmar känner sig trygga och bra behandlade under sin studietid.
● BIIF ska verka för att kränkande händelser samt liknande situationer ej upprepas.
Bilaga 2. Policy angående hantering av logotyper
För BIIF är det bra om alla hanterar våra logotyper på ett rätt och representativt vis. Logotyperna är förknippade till föreningen
och programmen i helhet.
Policyn gäller för brandingenjörslogotypen, även kallad BIIF-loggan samt riskhanteringslogotypen som syns längst ner i
stycket (figur 1)
● En funktionärsgrupp bör inte skapa en logotype utan styrelsens samtycke.
● Logotyperna bör bevaras som de är i offentliga sammanhang och inte förändras
● På samtliga officiella skrivelser bör både BIIF och Riskhanteringslogotypen användas.

Figur 1 Vänster: Brandingenjörslogotypen. Höger: Riskhanteringslogotypen
Bilaga 3. Policy angående alkohol och narkotika
För BIIF är det viktigt att alla medlemmar ska känna sig välkomna och har roligt under våra
evenemang. För BIIF är det är även viktigt att motverka användande av narkotika.
● BIIF ska alltid tillhandahålla alkoholfria alternativ när alkohol serveras.
● BIIF ska verka för att det aldrig ska vara något tvång att dricka under evenemang.
● BIIF har nolltolerans mot narkotika på sina evenemang.
Uppdagande av innehav-, försäljning-, överlåtelse-, användning- eller berusning av narkotika hos funktionär inom BIIF vid av
BIIF, Sektionen eller Kåren anordnade evenemang leder till att vederbörande skickas hem från evenemanget och bör stängas av
från sin funktionärspost under resterande del av sin mandatperiod.
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Bilaga 4. Policy för Brandingenjörsstuderandes intresseförenings jubileumsfond

Formalia
Sammanfattning
Denna policy fastställer och beskriver syftet med brandingenjörsstuderandes intresseförenings fond.

Syfte

Syftet med denna policy är att vara ett stöd till brandingenjörsstuderandes intresseförenings organisation i frågan om brandingenjörsstuderandes intresseförenings
fond.

Omfattning
Policyn omfattar brandingenjörsstuderandes intresseförenings centrala organisation.

Fonder
Brandingenjörsstuderandes intresseförening fonderar medel vid bokslutsdispositionen, öronmärkta för att användas till speciella ändamål. Nedan presenteras
brandingenjörsstuderandes intresseförenings fond och vilket organ som disponerar fonden. Vid inköp som inte passar in på fonden, ska inköpet belasta
verksamhetsårets resultat.

Jubileumsfond
Fondens medel ska användas för att kunna delvis finansiera de kostnader som uppkommer i samband med att brandingenjörsstuderandes intresseförenings firar
jubileum vart femte år. De öronmärkta pengarna ska användas till att anordna en tillställning för brandingenjörsstuderandes intresseförenings medlemmar, alumner
och övriga anmodande. Målsumman kan ändras genom omröstning på HT- eller VT-möte, om merpart av närvarande medlemmar på mötet är eniga.

Disponeras av: Styrelsen
Målsumma: 50 000
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BILAGA 4 – MOTIONER
Motion 4.1 Motion: Ändring avseende branschdag och AMK-grupp
Bakgrund

I dagsläget är det skrivet i reglementet att styrelsen ska tillse att det anordnas en branschdag vart tredje år. Ett så stort mellanrum
mellan branschdagarna anser jag vara för stort för att se till så att alla som studerar på brand har möjlighet att dra nytta av
branschdagarna fullt ut.
Exempelvis kommer de som läser första året på brandingenjörsutbildningen ha mindre ut av att delta på branschdagen då det för
många känns väldigt avlägset med jobbsökande med tanke på det tidiga stadiet av utbildningen och de har planer på att göra praktik
på räddningstjänst under sommaren. Nästa gång en branschdag anordnas blir då under deras fjärde år, vilket då är strax innan deras
examen och när många redan har skaffat sig jobbkontakter på annat sätt varpå de inte får lika mycket nytta av branschdagen som
exempelvis de som läser sitt andra eller tredje år. Att det anordnas så pass sällan som var tredje år har också nackdelen att det inte
finns så stor möjlighet att gå på en Branschdag vid ett senare tillfälle om man skulle missa en och för vissa studenter finns ju inte ens
den möjligheten överhuvudtaget. Dessutom finns inte chansen att prata med företag som tidigare inte varit intressanta, exempelvis
någon som först varit inne på att bli konsult men sedan ändrat sig och vill arbeta inom räddningstjänst eller vice versa.
Samtidigt anser jag att det finns en brist i möjligheterna för företag att presentera sig. Detta är något som dels påverkar företag då de
inte når ut till studenter i den utsträckning de önskar och dels något som påverkar studenter då det minska möjligheterna att hitta
potentiella arbetsgivare. Företagspresentationerna är ett bra sätt för företag och studenter att skapa kontakter med varandra, men
branschdagen möjliggör att dessa kontakter kan bli fler och bättre. Tidigare (och förmodligen åtminstone till viss del fortfarande) har
antalet företag som vill hålla i presentationer överstigit hur många presentationer som är rimligt att anordna. Att anordna
Branschdagen oftare skulle då vara en bra möjlighet att lätta på det trycket och tillåta fler företag att få presentera sig.
Branschdagen är förutom ett bra sätt att skapa kontakter mellan studenter och företag även en tillställning som har stort värde socialt.
Branschdagen möjliggör för nuvarande studenter att komma i kontakt med de som de lärt känna under sin studietid som kommit ut
i arbetslivet, men även att tidigare studenter kommer i kontakt med varandra.
Fortsättningsvis är det för närvarande är det reglerat i stadgarna att det ska finnas maximalt två (2) ledamöter i AMK-gruppen med
undantag för branschdagsår då antalet ledamöter kan uppgå till fyra (4). Då denna motion avser att ändra så att varje år blir
branschdagsår är det då lämpligt att ändra sammansättningen av AMK-gruppen så att det årligen är fyra (4) ledamöter.
Sammanfattningsvis anser jag att Branschdagen är ett evenemang som har stor nytta för studenterna i BIIF men det borde ske mer
frekvent och att i samband med denna ändring även sker en ändring i sammansättningen av AMK-gruppen.

Yrkande:
Jag, Niklas Wetterberg Bi15/Rh19, yrkar på att ändring i reglemente kapitel 2 ska ske från

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,
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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,
att betala för föreningens förmåner inom V-sektionen motsvarande L-teks budgetpost i sektionsbudgeten under
samma verksamhetsår, förutsatt att summan är på max 18 000 kr, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

Samt att i föreningens Stadgar under kapitel 13 ändra

K

AP 13 ARBETSMARKNADSGRUPPEN

§ 13:1
Uppgift

§ 13:2
Sammansättning

§ 13:3
Syfte

§ 13:4
Samverkan

Arbetsmarknadsgruppen skall ansvara för marknadsföring av brand- och
riskhanteringsingenjörer. Gruppen skall ej vara bunden till någon organisation,
institution eller fackförbund, undantaget BIIF.
Arbetsmarknadsgruppen skall bestå av arbetsmarknadskontakt och maximalt två (2)
övriga ledamöter, undantaget branschdagsår då antalet ledamöter kan ökas till
maximalt fyra (4). Arbetsmarknadsgruppen äger rätt att i övrigt utforma gruppens
arbete
Arbetsmarknadsgruppen skall ansvara för marknadsföring av brand- och
riskhanteringsingenjörer samt erbjuda företag på arbetsmarknaden att marknadsföra
sig under 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.

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

Till

Kapitel 2 STYRELSE
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Det åligger styrelsen

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

att utse en ersättare om en styrelsemedlem av någon anledning avgår. Företrädelsevis bör studenter från
valberedningens nomineringslista tillfrågas. Om ingen ersättare finnes kan en sittande styrelsemedlem inneha två (2)
poster,
att 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 årligen anordnas en branschdag,
att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper,
att betala för föreningens förmåner inom V-sektionen motsvarande L-teks budgetpost i sektionsbudgeten under
samma verksamhetsår, förutsatt att summan är på max 18 000 kr, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

Och

K

AP 13 ARBETSMARKNADSGRUPPEN

§ 13:1
Uppgift

§ 13:2
Sammansättning

§ 13:3
Syfte

Arbetsmarknadsgruppen skall ansvara för marknadsföring av brand- och
riskhanteringsingenjörer. Gruppen skall ej vara bunden till någon organisation,
institution eller fackförbund, undantaget BIIF.
Arbetsmarknadsgruppen skall bestå av arbetsmarknadskontakt och maximalt två (2)
övriga ledamöter, undantaget branschdagsår då antalet ledamöter kan ökas till
maximalt fyra (4) övriga ledamöter. Arbetsmarknadsgruppen äger rätt att i övrigt
utforma gruppens arbete

Arbetsmarknadsgruppen skall ansvara för marknadsföring av brand- och
riskhanteringsingenjörer samt erbjuda företag på arbetsmarknaden att marknadsföra
sig under 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.
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§ 13:4
Samverkan

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

Motionssvar:

Tidigare har Branschdagen hållits i samband med jubileum vart 5:e år, ändringen att ha Branschdag vart tredje år har
sittande styrelse sett som positiv då det ger alla studenter möjlighet att gå på branschdag minst en gång under
studietiden.
De studenter som befinner sig tidigt i sin utbildning när Branschdagen inträffar har goda möjligheter att gå på
ytterligare en Branschdag. Det är av den sittande styrelsens intryck att många av årets ettor var på Branschdagen. Fyra
personer i den sittande styrelsen gick på Branschdagen som ettor och vi ser alla positivt på möjligheten att få komma i
kontakt med näringslivet tidigt i utbildningen.
Att anordna en branschdag är mycket tidskrävande inte bara för AMK-gruppen utan även för styrelsen och
funktionärer. Under vårt verksamhetsår har mycket annat arbete och aktiviteter blir lidande av Branschdagen. Vi vill
inte att BIIF ska bli en branschdagsgrupp. Vi vill att BIIF ska ha tid och ork att jobba bredare och med fler frågor.
Känner man ett behov av att träffa fler från näringslivet utöver tillfälle som ges vid Branschdagen så erbjuder BIIF
många lunch-, case- och kvällspresentationer, dessa evenemang är öppna och tillgängliga för alla årskurser. Både
nyexaminerade och erfarna brandingenjörer är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.
Styrelsen 2019 är mycket nöjda med utfallet av årets Branschdag och vill att den fortsättningsvis ska kännas lyxig och
eftertraktad. Om Branschdagen skulle hållas varje år tror vi att den skulle bli mindre eftertraktad av både företagen och
studenter varvid Branschdagen skulle tappa i både kvalitet och status.
Styrelsen 2019 yrkar därmed på att avslå motion 1.1.
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BILAGA 5 – BUDGETFÖRSLAG
Budgetförslag för verksamhetsåret 2020:
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