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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – HÖSTTERMINSMÖTE
Datum

2020-11-30

Tid

17.15

Plats

Distans via Zoom

§1
Mötets öppnande
§2
Mötets behörighet samt
upprättande av röstlängd

§3
Val av mötesfunktionärer

Rasmus Sandgren förklarar mötet öppnat.

Utlysning om mötet och föredragningslistan har gått ut till
föreningsmedlemmarna i linje med Stadgarna. Inga invändningar
mot mötets behörighet eller upprättandet av mötets röstlängd.
Mötesordförande
Beslut: Mötet väljer Rasmus Sandgren till mötesordförande.
Mötessekreterare
Beslut: Mötet väljer Björn Gärskog till mötessekreterare.
Justeringspersoner
Beslut: Mötet väljer Sofie Hellsten och Daniel Bergstedt till
justeringspersoner.
Rösträknare
Beslut: Mötet väljer Filip Andersson och Alva Larsson till
rösträknare.

§4
Adjungeringar

Inga adjungeringar

§5
Dagordning

Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.
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§6
Beslutsuppföljning VT19

Under Vårterminsmötet (2020-04-06) fattades ett beslut om
stadgeändringar som enligt stadgarna måste röstas igenom en gång
till.
Björn Gärskog presenterar Proposition 1.1.
Yrkande på att rösta igenom denna via acklamation.
Beslut: Mötet yrkar på att beslutsuppföljning sker via
acklamation.
Proposition gällande ”Uppdatering av stadgar efter sektionens namnbyte” (se
Bilaga 1, Proposition 1.1)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla Proposition 1.1.

§7
Information
Ordförande
Rasmus har sedan senaste mötet drivit styrelsearbetet framåt samt stöttat styrelsemedlemmarna i deras
uppgifter. Han har representerat BIIF på sektionens styrelsemöten och sett till så att föreningen varit
behjälplig och delaktig i sektionens arbete. Pandemin har resulterat i mycket planering och möten, både
studentikosa och programledningsrelaterade. Han har också varit delaktig i programrevideringen av
brandteknik samt arbetat mycket med RUBs antagningsprocess och vidareutbildningens boendesituation
hos AFB.
Sekreterare
Björn har sedan det senaste mötet upprättat dagordningar och skrivit protokoll till Styrelsens samtliga möten.
Han har även skrivit föredragningslistor och fört protokoll under Vårterminsmötet. Utöver detta har han i
egenskap av Vice Ordförande varit samtliga i Styrelsen tillgänglig för avlastning av olika arbetsuppgifter.
Kassör
Simon har sedan senaste mötet haft huvudansvar för det ekonomiska inom föreningen. Han har bland annat
fakturerat och betalat fakturor och bokfört. Simon har även lagt fram en budget som Styrelsen strävat efter
att hålla under året.
Studierådsordförande
Sedan senaste mötet har Alexander: gått på SRX möten, censurerat CEQer, valt in nya
studierådsrepresentanter från BI20, hållit i studiekvällar och jobbat nära programledningen i arbetet att
omvandla brand till ett civilingenjörsprogram.
Sexmästare
Sedan Vårterminsmötet har Sofie tillsammans med Brandsex fixat mat och fika under vecka noll, fixat mat till
kursgården samt anordnat programsittningen och en sektionspub under nollningen. De har också fixat lunch
till den lunchpresentation som varit. Sofie och Brandsex har också planerat men sedan behövt ställa in årets
höstfest.
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Informationschef
Sedan förra terminsmötet har Annie bland annat gjort beställningar inför nollningen (tygmärken och
overaller), upprättat affischer och Facebook-evenemang och fixat funktionärstack. Arbetet inför nollningen
har varit mest krävande men roligast! Hon har även konstant haft ett öga på våra plattformar, för att alltid
hålla föreningsmedlemmarna uppdaterade på föreningens aktiviteter – trots att mycket inte kunnat bli av.
Nytt för i år har varit marknadsföringen av Brandingenjörsfilmen, som kommer fortsättas vara
Informationschefens arbetsuppgift. Tack vare Webbi och PR-Nisse, har arbetet rullat på smidigt.
Arbetsmarknadskontakt
Lisa har sedan Vårterminsmötet planerat för en vår och höst fylld med presentationer. Majoriteten av dessa
fick dock ställas in till följd av rekommenderade restriktioner. Inför december har hon jobbat fram BIIFs
första digitala presentation som hon hoppas kommer inspirera och ligga till grund för nästkommande års
evenemang. Lisa har även stöttat AMK-gruppen i planeringen av Stockholmsresan. Den fick dessvärre också
ställas in, men med förhoppning om att den kan genomföras våren 2021. Utöver det har hon bibehållit en
god kontakt med företagen, varit delaktig i programrevideringen och deltagit i det övriga styrelsearbetet.
Sportbas
Daniel har sedan VT-mötet anordnat en dag ute i Habo Ljung där det spelades golf. Daniel har även hjälpt
andra styrelsemedlemmar i den mån det har varit möjligt.
Styrelsen
Styrelsen har sedan Vårtterminsmötet försökt att hålla föreningen aktiv trots pandemin. De har hållit i vecka
noll för de nya brandingenjörsstudenterna, varit engagerade i nollningen och arbetat med revideringen av
Civilingenjörsprogrammen för brandteknik och riskhantering.
§8
Budgetförslag

§9
Inkomna propositioner

Simon Andersson presenterar ett budgetförslag för verksamhetsåret
2021 (se Bilaga 4)
Gustaf Zetterberg: Hur kommer ett överskott påverka föreningens
ekonomi över en längre tid?
Svar: Överskottet sätts in på Jubileumsfonden.
Alexander Dreveros presenterar Styrelsens proposition gällande
”Ändring i stadgar och reglemente gällande ändring av funktionärstitel” (se
Bilaga 2, Proposition 2.1)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla Proposition 2.1.
Simon Andersson presenterar Styrelsens proposition gällande
”Ändring i reglementet avseende Styrelsens åtagande” (se Bilaga 3,
Proposition 2.2).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla Proposition 2.2.
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Björn Gärskog presenterar Styrelsens proposition gällande ”Ändring
i Reglementet avseende Styrelsens åtagande” (se Bilaga 2, Proposition 2.3).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla Proposition 2.3.
Annie Johansson presenterar Styrelsens proposition gällande
”Ändring i Reglementet Kapitel 3-Funktionärer, med syfte att aktualisera”
(se Bilaga 2, Proposition 2.4)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla Proposition 2.4.
Rasmus Sandgren presenterar Styrelsens proposition gällande
”Ändring i Reglementet gällande delegering mellan Ordförande och
Sekreterare” (se Bilaga 2, Proposition 2.5)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla Proposition 2.5.
Sofie Hellsten presenterar Styrelsens proposition gällande ”Ändring
i Reglementet avseende Sekreterarens åtagande” (se Bilaga 2, Proposition
2.6).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla Proposition 2.6.
§ 10
Inkomna motioner

Ebba Johnsson presenterar sin motion gällande ”Ändring i
Reglementet avseende Studeranderepresentant Sveriges Brand-och
Riskhanteringsingenjörer” (se Bilaga 3, Motion 3.1)
Daniel Bergstedt läser upp Styrelsens motionssvar.
Beslut: Mötet beslutar att bifalla Motion 3.1.
Ebba Johnsson presenterar sin motion gällande ”Ändring i
Reglementet avseende Arbetsmarknadskontakten” (se Bilaga 3,
Proposition 3.2).
Lisa Spennare läser upp Styrelsens motionssvar och yrkar på att
motionen ska behandla Arbetsmarknadsgruppen istället för
Arbetsmarknadskontakt.
Beslut: Mötet beslutar att bifalla Proposition 3.2 med
förändring enligt yrkande.

§ 11
Paus
§ 12
Val av funktionärer

Johan Wallentheim och Olivia Abrahamsson kandiderar till posten
som Ordförande.
Beslut: Mötet väljer Olivia Abrahamsson till Ordförande i BIIF21.
Daniel Rikse kandiderar till posten som Kassör.
Beslut: Mötet väljer Daniel Rikse till Kassör i BIIF21.
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Josef Utterfors och Linnea Lindeblad kandiderar till posten som
Sekreterare.
Beslut: Mötet väljer Linnea Lindeblad till Sekreterare i BIIF21.
Emilia Wretman och Johan Wallentheim kandiderar till posten som
Sportbas.
Beslut: Mötet väljer Johan Wallentheim till Sportbas i BIIF21.
Anna-Lena Johansson och Elsa Lind kandiderar till posten som
Arbetsmarknadskontakt.
Beslut: Mötet väljer Elsa Lind till Arbetsmarknadskontakt i
BIIF21.
Madeleine Häggqvist kandiderar till posten som Sexmästare.
Beslut: Mötet väljer Madeleine Häggqvist till Sexmästare i BIIF21.
Erik Johansson kandiderar till posten som Studierådsordförande.
Beslut: Mötet väljer Erik Johansson till Studierådsorförande i
BIIF21.
Maja Alvesson kandiderar till posten som Informationschef.
Beslut: Mötet väljer Maja Alvesson till Informationschef i BIIF21.
Sebastian Botten, Cecilia Östholm, David Ringdahl och Ebba
Johansson kandiderar till Brandsex.
Yrkande på att välja in de kandiderande i grupp.
Yrkande på att icke tillsatta poster kan tillsättas av Styrelsen.
Beslut: Mötet väljer Sebastian Botten, Cecilia Östholm, David
Ringdahl och Ebba Johansson till Brandsex i BIIF21. Det åligger
Styrelsen att vid senare tillfälle tillsätta de poster som är vakantsatta.
Alice Carlsson, Hugo Hellberg, Emilia Wretman och Julia Backman
kandiderar till posten som Sportråd.
Beslut: Mötet väljer Hugo Hellberg och Emilia Wretman till
Sportråd i BIIF21.
Jonas Larsson och Maja Wilhelmsson kandiderar till posterna som
PR-nisse respektive Webbi.
Jonas Larsson yrkar på att posterna ska röstas in i grupp.
Beslut: Mötet väljer Maja Wilhelmsson till PR-nisse och Jonas
Larsson till Webbi i BIIF21.
Ingen kandiderar till posten som AMK-gruppen.
Beslut: Posterna i AMK-gruppen vakantsätts och
det åligger Styrelsen att vid senare tillfälle tillsätta posterna.
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Ingen kandiderar till posten som sångcanteurer.
Beslut: Posterna som sångcanteurer vakantsätts och
det åligger Styrelsen att vid senare tillfälle tillsätta posterna.
Mötesordförandeposten delegeras till Alexander Dreveros
Mötessekreterarposten delegeras till Lisa Spennare
Rasmus Sandgren kandiderar till posten som Kontaktperson RUB
Beslut: Mötet väljer Rasmus Sandgren till Kontaktperson RUB.
Rasmus Sandgren och Björn Gärskog kandiderar till posterna som
revisorer.
Beslut: Mötet väljer Rasmus Sandgren och Björn Gärskog till
revisorer.
Mötesordförandeposten återgår till Rasmus Sandgren
Mötessekreterarposten återgår till Björn Gärskog
Ingen kandiderar till posten som Studeranderepresentant: Sveriges
Brandbefäls riksförbund.
Beslut: Posten som Studeranderepresentant: Sveriges Brandbefäls
riksförbund vakantsätts och det åligger Styrelsen att vid senare
tillfälle tillsätta posten.
Ingen kandiderar till posten som Studeranderepresentant: Sveriges
brand- och riskingenjörer.
Beslut: Posten som Studeranderepresentant: Sveriges brand- och
riskingenjörer vakantsätts och det åligger Styrelsen att vid senare
tillfälle tillsätta posten.
Ingen kandiderar till posten som Studerande- och
likabehandlingsombud.
Beslut: Posten som Studerande- och likabehandlingsombud
vakantsätts och det åligger Styrelsen att vid senare tillfälle tillsätta
posten
Carolina Arvidsson kandiderar till posten som Världsmästare.
Beslut: Mötet väljer Carolina Arvidsson till Världsmästare.
Ebba Johansson och David Ringdahl kandiderar till
Jubileumsgruppen. Fyra platser vakanta. Röstas in i grupp.
Beslut: Mötet väljer Ebba Johansson och David Ringdahl till
Jubileumsgruppen. Det åligger Styrelsen att vid senare tillfälle
tillsätta de poster som är vakantsatta.
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§ 13
Övrigt

§ 14
Mötets avslutande

Lorentz Brännström tar upp att feedback på mötets distanslösning
välkomnas. Detta mailas till Ordföranden, Valberedningen eller
Informationschefen.

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.
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Rasmus Sandgren
Föreningsordförande

Björn Gärskog
Sekreterare

Rasmus Sandgren
Mötesordförande

Sofie Hellsten
Justerare

Daniel Bergstedt
Justerare
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BILAGA 1 – BESLUTSUPPFÖLJNING VT19

Proposition 1.1 Uppdatering av Stadgar efter sektionens namnbyte
Bakgrund
Sektionen bytte namn för ett par år sedan. Detta ska uppdateras i våra Stadgar.
Yrkande
BIIF styrelse yrkar därmed
Att i Kapitel 1.4 i Stadgarna ändra:
§ 1:4
Övriga benämningar

Sektionen för Väg- och vattenbyggnad vid Lunds
tekniska högskola, i denna Stadga kallad sektionen.
Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola, i denna
Stadga kallad kåren.

Till
§ 1:4
Övriga benämningar

V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad vid
Lunds tekniska högskola, i denna Stadga kallad
sektionen. Teknologkåren vid Lunds tekniska
högskola, i denna Stadga kallad kåren.
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BILAGA 2 – PROPOSITIONER
Proposition 2.1 Ändring i Stadgar och Reglemente gällande ändring av
funktionärstitel
Bakgrund
Funktionärsposten Studerandeskydds-och Likabehandlingsombud var för ett par år sedan uppdelad på två
poster: Studerandeskyddsombud och Likabehandlingsombud. Detta byte har emellertid inte uppdaterats i
Stadgarna.
BIIF styrelsen yrkar därmed:
Att i stadgar under kapitel 8 ändra:

§ 8:6
Kallelse

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

Och i stadgar under kapitel 10 ändra:

§ 10:2
Sammansättning

Studierådet består av studierådsordförande, erforderligt antal ledamöter,
dock minst
två (2) från varje årskurs, studerandeskyddsombud, likabehandlingsombud
samt världsmästare

Och i Reglemente under kapitel 4 ändra:
Studieråd
Det åligger studierådet

●
●

att vara studierådsordförande behjälplig i dennes åligganden,
att bestå av studeranderepresentanter från varje klass, världsmästare, likabehandlingsombud, skyddsombud samt
studierådsordförande, samt
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att genomföra kursutvärderingsmöten och presentera resultatet för kursansvariga, medlemmarna och övriga berörda.

Till:

§ 8:6
Kallelse

Styrelsens ordförande kallar till mötena. Kallelse får ske muntligen och skall
delges
styrelsens 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. Minst en (1) gång i månaden eller vid behov ska
föreningens likabehandlingsombud Studerandeskydds-och
Likabehandlingsombud kallas till styrelsemöten, för att ges bättre insyn i
föreningens verksamhet samt informera om sitt löpande arbete

Och:

§ 10:2
Sammansättning

Studierådet består av studierådsordförande, erforderligt antal ledamöter,
dock minst
två (2) från varje årskurs, studerandeskyddsombud, likabehandlingsombud
Studerandeskydds-och Likabehandlingsombud samt världsmästare

Och:
Studieråd
Det åligger studierådet

●
●

att vara studierådsordförande behjälplig i dennes åligganden,
att bestå av studeranderepresentanter från varje klass, världsmästare, likabehandlingsombud, skyddsombud
Studerandeskydds-och Likabehandlingsombud samt studierådsordförande, samt
att genomföra kursutvärderingsmöten och presentera resultatet för kursansvariga, medlemmarna och övriga berörda.
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Proposition 2.2 Ändring i Reglementet avseende Styrelsens åtagande
Bakgrund:

Styrelsens åtagande i kapitel 2 i reglementet är ett brett avsnitt som behandlar både högt och lågt. Detta är ofta första
instansen för sådant som en styrelse vill pusha men som ej är särskilt hemmahörande någon annanstans. Vi nyttjade
själva detta när vi lade till punkten om brandingenjörsfilmen på VT-mötet under vårt verksamhetsår.
Det är därför viktigt att med jämna mellanrum städa upp i detta avsnitt.
Kickoffpengar till undergrupper är en budgetpunkt likt många andra. Denna diskuteras därmed lika många andra
punkter och vi ser ingen rimlig anledning till att detta beslut skall behandlas likt en reglementesskyldighet.

BIIF styrelsen yrkar därmed:
Att i Reglementet under kapitel 2 ändra:
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 vartannat 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,
att ansvara för att de ekonomiska medel som finns tillgängliga för marknadsföring av Brandingenjörsfilmen 2020
spenderas på ett strategiskt vis, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

Till:
Kapitel 2 STYRELSE
Det åligger styrelsen
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●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

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 vartannat 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,
att ansvara för att de ekonomiska medel som finns tillgängliga för marknadsföring av Brandingenjörsfilmen 2020
spenderas på ett strategiskt vis, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

SID 13(30)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Proposition 2.3 Ändring i Reglementet avseende Styrelsens åtagande
Bakgrund:
Än så länge förekommer studentikosa inslag sparsamt i föreningens Reglemente. Att införa punkter av sådan
karaktär skulle öka nöjesfaktorn att engagera sig inom föreningen. Styrelsen har kommit upp med en ny
tradition, endast tillägnad föreningens kommande styrelser för att öka traditioner, mytbildning och
humoristiska inslag inom föreningen.
BIIF styrelsen yrkar därmed:
Att i Reglementet under kapitel 2 ändra:
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 vartannat 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,
att ansvara för att de ekonomiska medel som finns tillgängliga för marknadsföring av Brandingenjörsfilmen 2020
spenderas på ett strategiskt vis, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

Till:
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,
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●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

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 vartannat 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,
att ansvara för att de ekonomiska medel som finns tillgängliga för marknadsföring av Brandingenjörsfilmen 2020
spenderas på ett strategiskt vis, samt
att lämna gemensamt testamente och BIIF-bok med skäligt uppdrag till sina efterträdare.
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Proposition 2.4 Ändring i Reglemente Kapitel 3 – Funktionärer, med syfte att
aktualisera
Bakgrund:
Föreningen rör sig hela tiden framåt och förändrar stundtals sitt sätt att arbeta. Denna proposition har för
avsikt att redovisa tre mindre åtgärder för att aktualisera reglementet efter de faktiska arbetsmetoderna som
förekommer inom föreningen. Städa upp helt enkelt.
BIIF styrelsen yrkar därmed:
Att i Reglementet under kapitel 3 ändra:
Sångcanteur Det åligger sångcanteurerna

● att bestå av erforderligt antal personer, dock maximalt två (2).
● 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,
● att se till så att årskurs två på brandingenjörsprogrammet får möjlighet till en halvtidssittning under vårterminen, samt
● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Till:
Sångcanteur Det åligger sångcanteurerna

● att bestå av erforderligt antal personer, dock maximalt två (2).
● att samverka med föreningens sexmästare vid planerandet av festligheter,
● att tillsammans med föreningens PR-grupp Infogrupp 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,
● att se till så att årskurs två på brandingenjörsprogrammet får möjlighet till en halvtidssittning under vårterminen, samt

● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Samt att ändra:
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 att ”Skugga en student” upprätthålls,
● 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,
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● att tillvarata RUB-medlemmarnas intressen i BIIF:s arbete,
● att ansvara för att ”Skugga en student” upprätthålls,
● att i första hand kontakta BIIF-styrelsens ordförande Informationschef vid frågor och information, samt
● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Samt att ändra:
Webbi
Det åligger Webbi
• att ansvara för att föreningens hemsida sköts och se till att medlemmar har tillgång till inloggningsuppgifter,
• att hålla en datorutbildning för nya studenter på brandingenjörsprogrammet i samband med introduktionen,
• att tillsammans med informationschefen tillse att BI-info skickas ut till studenterna, 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 informationschefen tillse att BI-info skickas ut till studenterna, samt
• att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Proposition 2.5 Ändring i Reglementet gällande delegering mellan Ordförande och
Sekreterare
Bakgrund:
En av Sekreterarens viktigaste åtaganden är att revidera föreningens Stadgar och reglemente efter
föreningsmötena. Detta bör därför flyttas från Ordförande till Sekreterare.
BIIF styrelsen yrkar därmed:
Att i Reglementet 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,
● att ansvara för att kontakten mellan V-sektionens styrelse samt utskott på V-sektionen sköts på ett bra sätt,
● att vid behov kalla Studeranderepresentant Föreningen Sveriges Brandbefäl och Studeranderepresentant Sveriges Brand- och
Riskhanteringsingenjörer till styrelsemöten, samt

● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
Sekreterare Det åligger sekreteraren

● 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.

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,
● att ansvara för att kontakten mellan V-sektionens styrelse samt utskott på V-sektionen sköts på ett bra sätt,
● att vid behov kalla Studeranderepresentant Föreningen Sveriges Brandbefäl och Studeranderepresentant Sveriges Brand- och
Riskhanteringsingenjörer till styrelsemöten, samt

● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
Sekreterare Det åligger sekreteraren

● 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,
● att ansvara för att föreningens styrdokument uppdateras, samt
● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Proposition 2.6 Ändring i Reglementet avseende Sekreterarens åtagande
Bakgrund:
Det åligger majoriteten av funktionärsposterna att vid överlämning till efterträdare tillhandahålla denne med
ett skrivet testamente. Intrycket är att detta inte har fungerat optimalt och att testamenten inte har tilldelats
nyligen tillsatta funktionärer. Det bör finnas en ansvarig styrelsemedlem som ser till att samtliga nyligen
tillträdda funktionärer som inte tillhör någon undergrupp tilldelas ett testamente av sin företrädare. Detta
faller naturligt på Sekreteraren som i dagsläget har minst åtaganden.
BIIF styrelsen yrkar därmed:
Att i Reglementet under kapitel 2 ändra:
Sekreterare
Det åligger sekreteraren

●
●
●
●

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.

Till:
Sekreterare
Det åligger sekreteraren

●
●
●
●
●

att vid styrelsens möten föra protokoll,
att delge medlemmarna information om föreningens löpande verksamhet,
att ansvara för att testamenten tillhandahålls nyligen tillsatta funktionärer,
att tillsammans med föreningens styrelse tillse att det finns uppdaterad information om föreningens tidigare styrelser,
samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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BILAGA 3 – MOTIONER
Motion 3.1 Motion: Ändring i Reglementet avseende Studeranderepresentant Sveriges
Brand- och Riskhanteringsingenjörer
Bakgrund:
Alla poster inom BIIF sker ideellt, och ingen av funktionärerna förväntas betala något under sitt engagemang.
Däremot kräver posten som Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer ett
medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Detta tycker jag att BIIF kan stå för.
Yrkande:
Att i Reglementet under kapitel 3 Funktionärer ändra:
Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer
Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer kan den vara som antingen är inskriven på
Brandingenjörsprogrammet eller är inskriven på Riskhanteringsprogrammet med avsikt att ta examen även på
Brandingenjörsprogrammet.
Det skall beredas möjlighet för studeranderepresentanten
● att vara ordinarie ledamot i Brandingenjörsprogrammets utbildningsnämnd, om studeranderepresentanten är
studerande vid Brandingenjörsprogrammet, samt
● att vara ordinarie ledamot i Riskhanteringsprogrammets utbildningsnämnd, om studeranderepresentanten är
studerande vid Riskhanteringsprogrammet.
Det åligger studeranderepresentanten

●
●
●

att överlämna ett testamente till sin efterträdare, samt
att i första hand kontakta BIIF-styrelsens studierådsordförande vid frågor och information, samt

att i största möjliga mån delta på styrelsemöten som studeranderepresentanten är kallad till.

Till:
Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer
Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer kan den vara som antingen är inskriven på
Brandingenjörsprogrammet eller är inskriven på Riskhanteringsprogrammet med avsikt att ta examen även på
Brandingenjörsprogrammet.
Det skall beredas möjlighet för studeranderepresentanten
● att vara ordinarie ledamot i Brandingenjörsprogrammets utbildningsnämnd, om studeranderepresentanten är
studerande vid Brandingenjörsprogrammet, samt
● att vara ordinarie ledamot i Riskhanteringsprogrammets utbildningsnämnd, om studeranderepresentanten är
studerande vid Riskhanteringsprogrammet.
Det åligger studeranderepresentanten

●
●
●

att överlämna ett testamente till sin efterträdare, samt
att i första hand kontakta BIIF-styrelsens studierådsordförande vid frågor och information, samt

att i största möjliga mån delta på styrelsemöten som studeranderepresentanten är kallad till.

Det åligger föreningen
● att betala studentens medlemsavgift till Sveriges Ingenjörer.
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Motionssvar: Vi i styrelsen anser att motionen är väl motiverad och att det är ett rimligt syfte. Styrelsen har
även undersökt vad denna förändring kommer innebära för föreningens ekonomi
(-180 kr/år) och tycker att det är en väl investerad summa. Med detta som underlag yrkar Styrelsen 20 på
bifall i motion.
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Motion 3.2 Motion: Ändring i Reglementet avseende Arbetsmarknadskontakten
Bakgrund:
Eftersom branschdagen kommer ske oftare hade det varit bra, och framförallt tror jag det kan vara kul och
givande för Arbetsmarknadskontakten att vara en del av LTH:s grupp av sektionsmässor. Både för att utbyta
kunskap, men också vara en del av en härlig gemenskap.
Yrkande:
Att i Reglementet under kapitel 3 Funktionärer ändra:
Arbetsmarknadskontakt
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
●
●

Till:
Arbetsmarknadskontakt
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 sitta med i mässkollegiet de år som Branschdagen anordnas,
● att samverka med V-sektionens näringslivsansvarig,
● att anordna en studieresa för föreningens medlemmar, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare
●
●

Motionssvar: Styrelsen anser att det är en väl motiverad motion som fyller ett för föreningen förbättrande
syfte. Vidare anser styrelsen att Arbetsmarknadskontaktens arbetsbelastning i samband med ett branschdagsår
redan är hög. Att däremot involvera en representant från Arbetsmarknadsgruppen på denna post skulle
innebära att informationen från mässkollegiet kommer att nå Arbetsmarknadskontakten utan att påverka
dennes arbetsbörda. Det innebär även ett större engagemang från arbetsmarknadsgruppen. Därmed yrkar
styrelsen på bifall med följande förändring.

SID 22(30)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Yrkande:
Att i Reglementet under kapitel 4 Funktionärsgrupper ändra:
Arbetsmarknadsgrupp
Det åligger arbetsmarknadsgruppen

●
●
●
●

att vara arbetsmarknadskontakten behjälplig i dennes åligganden,
att bestå av arbetsmarknadskontakt och två till fyra (2-4) ledamöter, lämpligen från spridda årskurser inom BIIF,
att ta till vara på kontakter med arbetslivet och marknadsföra föreningens medlemmar på exempelvis mässor, samt
att överlämna ett gemensamt testamente till sina efterträdare.

Till:
Arbetsmarknadsgrupp
Det åligger arbetsmarknadsgruppen

●
●
●
●
●

att vara arbetsmarknadskontakten behjälplig i dennes åligganden,
att bestå av arbetsmarknadskontakt och två till fyra (2-4) ledamöter, lämpligen från spridda årskurser inom BIIF,
att ta till vara på kontakter med arbetslivet och marknadsföra föreningens medlemmar på exempelvis mässor,
att välja en representant som sitter med i mässkollegiet de år som Branschdagen anordnas, samt
att överlämna ett gemensamt testamente till sina efterträdare.
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BILAGA 4 – BUDGETFÖRSLAG

BIIF20

Förslag till
BIIF21

Administration

Minskat
Ökat

Kontorsmaterial
(utskriftspengar)

-1000

-1000

Nytt

Porto

-300

-300

Alternativ

Internet/Webb

-900

-900

Bankkostnader

-1500

-1500

Reklam och PR (julkort,
julpresent till PGL och styret)

-1500

-1500

Summa

-5200

-5200

Arbetsmarknadsutskottet
Branschdag
Intäkter branschdag

120000
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Utgifter branschdag

-30000

Försäljning branschdagspub
dryck

12500

Försäljning branschdagspub
mat

5000

Inköp branschdagspub dryck

-10000

Inköp branschdagspub mat

-5000

Arbetsmarknadskvällar/lunche
r
Försäljning AMK-Presentation

65000

65000

Inköp
Arbetsmarknadskväll/lunch

0

0

Intäkt Stockholmsresan

45000

90000

Kostnad Stockholmsresan

-35000

-70000

BTR-Pub

0

0

Tillstånd och avgifter

0

0

Annonsförsäljning

54000

54000

Övrigt

0

0

Stockholmsresan
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Summa

129000

231500

Sektionsbidrag

-18000

-18000

Datorintroduktion v.0

1500

1500

Erhållna gåvor

0

0

Summa

-16500

-16500

Utgifter Styret
(styrelserummet och div
övriga kostnader)

-1500

-1500

Mat styrelsen

-2250

-3000

Representation styret

-5600

-5600

Styrelseskiphte

-9000

-9000

Skiphte funktionärer

-15000

-15000

Kickoffstyrelse

-1600

-1600

Övriga intäkter & utgifter

Funktionärer
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Funktionärskickoffer

-4800

-4800

Kläder till styrelsen

-4000

-4000

Kläder till brandsex

-3000

-3000

Tack till arbetare Höstfest

-5000

-5000

Tack till funktionärer

-10000

-10000

Summa

-61750

-62500

Fotboll

-2000

-2000

Innebandy

-2400

-2400

Aktiviteter

-2000

-4000

Summa

-6400

-8400

Försäljning höstfest mat

90000

90000

Försäljning höstfest dryck

30000

30000

Sporten

Höstfesten
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Inköp höstfest övrigt

-44000

-44000

Inköp höstfest mat

-45000

-45000

Inköp höstfest dryck

-46000

-46000

Summa

-15000

-15000

Nollningsutgifter (kursgård)

-20000

-20000

Summa

-20000

-20000

Försäljning PR

60000

60000

Inköp PR

-70000

-70000

Sponsring Ovvar

10000

10000

Summa

0

0

Nollning

PR

Övrigt
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Event efter nollning

-5000

-5000

Påsk/julmys

-4000

-8000

Mat ht-/vt-möte

-6000

-6000

Oförutsedda händelser

-8000

-8000

BIIF reser till BRINN

-6000

-6000

BRINN kommer till BIIF

-2400

-2400

Tentafika till medlemmar

−1500

-1500

Fika sektionssafari

-200

-200

Tentafirande till ettorna

-150

-1000

Summa

-31750

-38100

Jubileumsfesten

Försäljning mat

218500

Försäljning dryck

100000

Hyra Gasque

-8500

Personal Kåren

-15000
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Inköp mat

-140000

Inköp dryck

-80000

Underhållning

-30000

Övriga kostnader (fyrverkeri,
dekoration, vakter)

-95000

Summa

-50000

TOTALT

-27600

15800
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