
BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – HÖSTTERMINSMÖTE

Datum 2022-11-22

Tid 17.30

Plats V:C

Beslutande Se Bilaga 7

Övriga närvarande Jacob Johnsson

§ 1
Mötets öppnande Ordförande Ebba Thor förklarar mötets öppnande kl

17:32.

§ 2
Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd

Utlysning om mötet och föredragningslistan har gått
ut till föreningsmedlemmarna i linje med Stadgarna.
Inga invändningar mot mötets behörighet eller
upprättandet av mötets röstlängd.

§ 3
Val av mötesfunktionärer Mötesordförande

Beslut: Mötet väljer Ebba Thor och Hanna
Norrestam som mötesordförande.

Mötessekreterare
Beslut: Mötet väljer Ebba Johansson som
mötessekreterare.

Justeringspersoner
Beslut: Mötet väljer Martina Enochsson och Josef
Utterfors som justeringspersoner.
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Rösträknare
Beslut: Mötet väljer Tilde Ryding och Arvid Carlsson
till rösträknare.

§ 4
Adjungeringar Jacob Jonsson, ordförande på V-sektionen, närvarar

under mötet.

§ 5
Dagordning

Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

§ 6
Beslutsuppföljning                                     Under Vårterminsmötet (2022-03-29) fattades ett

beslut om reglemente- och stadgeändringar som enligt
stadgarna måste röstas igenom en gång till.

Utterfors presenterar Proposition 1.1.
Proposition gällande “Ändring avseende Studierådet”. (se
Bilaga 3, Proposition 1.1)

Information framkommer om att föreningen har krav
på sig om att bedriva studiebevakande och
studieutvecklande verksamhet. Man har av den
anledningen valt att ha kvar beskrivningen i Stadgarna
för att det ska vara svårare att rösta bort.
Beslut: Mötet bestämmer att avslå ändringar avseende
proposition 1.1.
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§ 7
Information

Styrelsen
Styrelsens år började med att starta upp styrelsearbetet
och planera inför året trots lite osäkerhet kring corona
situationen. Under våren hölls bland annat Bärs i test,
företagspresentationer och påskmys. Efter mycket
planering och lite sommarledigt stundande nollningen
där de nya studenterna välkomnades och kursgården,
Barbara, kvällsmys med nya riskklassen och
programsittning genomfördes. När nollningen var slut
började planeringen inför höstens efternollningsevent
så som höstfesten. Styrelsen 2022 ser fram emot
resten av året och välkomnar alla efterträdare.

Ordförande
Thor har under året ansvarat för det fortsatta
styrelsearbetet samt stöttat resterande
styrelsemedlemmar. Hon har representerat BIIF på
sektionens styrelsemöte samt värnat om den goda
kontakten till sektionen och programledningen. Hon
har samarbetat med JS-Sverige och därigenom fått en
digital och en pappersbroschyr om BIIF, planerat
examensmiddagen för avgångsstudenter och stöttat i
andra evenemang.

Sekreterare
Johansson har under sin tid som sekreterare ansvarat
för upprätthållning av dagordning och protokoll på de
möten som ägt rum inom föreningen. Hon valdes
även in som vice ordförande, vilket innebär att hon
stöttat Thor och resterande styre med allt de kan
tänkas behöva. Johansson har även fört diskussioner
med W-sektionen gällande hur de nya
riskhanteringsstudenterna ska inkluderas.
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Kassör
Under verksamhetsåret har Hvarfvenius huvuduppgift
varit att sköta föreningens ekonomi. Detta innebar
faktureringar till företag, betala fakturor och hålla reda
på bokföring. Ytterligare har Hvarfvenius tillsammans
med resterande styrelse lagt fram budgetförslag för
nästkommande verksamhetsår. Stora händelser under
året har varit nollningen och höstfesten vilket har
krävt en del jobb utöver det vanliga. Under året har en
stigande inflation drabbat Sverige, vilket har påverkat
BIIF:s ekonomi.

Studierådsordförande
Utterfors har representerat föreningens studenter på
SRX-möten, censurerat CEQ, hållit i studiekvällar,
rekyterat nya studierådsrepresentanter från Bi22 samt
närvarat på program- och institutionsstyrelsemöten.
Ytterligare möten där Utterfors har närvarat har varit
programrådsmöten samt möten om vilande av
brandingenjörsutbildningen. Det har även uppkommit
problem med kusen ingenjörsmässig yrkesträning,
Utterfors har där verkat för studenternas intresse i
frågan om att få läsa kursen på sommaren.

Sexmästare
Sedan vårterminsmötet har Silverberg tillsammans
med Brandsex bland annat hållt i ölprovning samt
ordnat fika och mat under nollningen. Detta
omfattade även att fixa trerätters på kursgården, hålla i
programsittningen för Brand och ett eftersläpp för
hela sektionens nollor. Vidare under terminen har vi
hjälpt till med mat på en lunchföreläsning och lagt
mycket tid till att planera Brands höstfest. Efter
Höstfesten väntar ett julmys samt att assistera
amk-gruppen med Stockholmsresan. Brandex har
gjort ett fantastiskt jobb hittills i år och vi haft väldigt
kul tillsammans. Silverberg har även deltagit i övrigt
arbete som styrelsen som helhet står för.
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Informationschef

Enochsson har sedan förra mötet haft hand om
beställningar inför bland annat nollningen, haft koll på
BIIFs sociala medier, klippt spexfilmer, skapat
affischer, evenemang och lagt ut annan information på
sociala medier. Hon har även fixat med dryckesmenyer
och släppaffisch inför höstfesten. Nytt tygmärke har
tagits fram genom en märkesdesignstävling och
tygmärken har beställts, vilka sålde mycket bra under
nollningen. Framförallt har Enochsson trivts i sin roll
och haft mycket kul.

Arbetsmarknadskontakt

Under verksamhetsåret har Norrestam bland annat
mejlat ut jobbannonser och publicerat dem på
hemsidan, haft en kontinuerlig dialog med företag
inom branschen samt ordnat med sponsring till årets
overaller. Tillsammans med AMK-gruppen har hon
även planerat stockholmsresan.
Det huvudsakliga arbetet i år har lagts på att arrangera
företagspresentationer då det varit många intresserade
företag efter nästan två år av covid-19 uppehåll.

Sportbas

Nilsson Madell har under verksamhetsåret med hjälp
av sportrådet anordnat prova på klättring,  ölprovning
tillsammans med Brandsex, Volleybollturnering
tillsammans med Aktu, Fotbolls och
innebrandy-turnering, Airsoft och Vindsurfning. Arvid
har även hjälpt andra styrelsemedlemmar i den mån
det har varit möjligt.
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§ 8
Budget

Gina Hvarfvenius presenterar styrelsens budgetförslag
för verksamhetsåret 2023 (se Bilaga 6).

I föredragningslistan har det blivit ett fel under
Höstfesten. Hvarfvenius yrkar på att Budgetposten Inköp
mat ska återgå till den korrekta summan 45 000 istället
för föredragningslista 35 000.

Budgetposterna under Höstfesten har försökts redas ut.
Förslag till nästa budget är att kostnaden för
försäljningen kan delas upp som biljettförsäljning och
försäljning dryck.

Beslut: Mötet beslutar att bifalla styrelsens
budgetförslag med yrkandet om ändring kring posten
Inköp mat för verksamhetsåret 2023.

§ 9
Inkomna propositioner

Arvid Nilsson Madell presenterar Proposition 1.2.
Proposition gällande “Ändring avseende Medaljer”. (se Bilaga
4, Proposition 1.2)
Beslut: Mötet bifaller ändringar av proposition 1.2.
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Hanna Norrestam presenterar Proposition 1.3.
Proposition gällande “Ändring avseende Brandbilsansvarig”.
(se Bilaga 4, Proposition 1.3),

Mötet yrkar på att lägga till att det ingår i posten att
överlämna ett testamente till sin efterträdare.
Mötet yrkar även på att posten ska ha en
kontaktperson som rimligtvis borde vara föreningens
kassör.

Beslut: Mötet bifaller ändringar av proposition 1.3,
med tillägget gällande testamentet och kontaktperson.

Olivia Silverberg presenterar Proposition 1.4.
Proposition gällande “Ändring avseende föreningens
medlemmar”.
(se Bilaga 4, Proposition 1.4)

Mötet yrkar att lägga till; inom Lunds Tekniska
Högskola, likt föreningens resterande medlemmar.

Beslut: Mötet bifaller ändringar av proposition 1.4
med tillägget om att inkludera; inom Lunds Tekniska
Högskola.

§ 10
Inkomna motioner Inga motioner har skickats in till mötet.

§ 11
Paus Paus från kl 18:38 till 19:11
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§ 12
Val av funktionärer

Föreningsordförande informerar om att
Brandbilsansvarig kommer röstas igenom av styrelse
vid ett senare tillfälle, i enlighet med föreningens
styrande dokument, för att möjliggöra att fler kan söka
posten.

Albin Cronberg kandiderar till posten som
Ordförande.
Beslut: Mötet väljer Albin Cronberg till Ordförande i
BIIF23.

Franz Braun kandiderar till posten som Kassör.
Beslut: Mötet väljer Franz Braun till Kassör i BIIF23.

Karl-Johan Granåsen kandiderar till posten som
Sekreterare.
Beslut: Mötet väljer  Karl-Johan Granåsen till
Sekreterare i BIIF23.

Elin Wihlborg kandiderar till posten som Sportbas
genom ett förinspelat videomeddelande och Moa
Nyström representerar Elin Wihlborg under punkten.
Beslut: Mötet beslutar att Elin Wihlborg kan
kandidera via ett förinspelat videomeddelande och att
Moa Nyström representerar Wihlborg under punkten.
Mötet väljer in Elin Wihlborg till Sportbas i BIIF23.

Ellinor Johansson kandiderar till posten som
Arbetsmarknadskontakt.
Beslut: Mötet väljer in Ellinor Johansson till
Arbetsmarknadskontakt i BIIF23.

Julius Zonnander kandiderar till posten som
Sexmästare
Beslut: Mötet väljer in Julius Zonnander till
Sexmästare i BIIF23.
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Cecilia Östholm nomineras till posten som
Studierådsordförande och kandiderar. Carolina
Arvidsson motkandiderar till posten.
Beslut: Mötet väljer Cecilia Östholm till
Studierådsordförande i BIIF23.

Hanna Ivansson kandiderar till posten som
Informationschef.
Beslut: Mötet väljer in Hanna Ivansson till
Informationschef  i BIIF23.

§ 13
Paus Mötet tar paus från kl 21.08 och 21.15

§ 14
Fortsatt val av funktionärer

Klara Land, Klara Plevén, Anton Wärn, Julia Olsson,
Erik Sjöback och Edvin Forsman kandiderar till
Brandsex.
Thor yrkar på att posterna ska röstas in i grupp.
Beslut: Mötet väljer in Klara Land, Klara Plevén,
Anton Wärn, Julia Olsson, Erik Sjöback och Edvin
Forsman till Brandsex.

Isak Engblom och Jack Celano kandiderar till
Sportråd.
Thor yrkar på att posterna ska röstas in i grupp.
Beslut: Mötet väljer in Isak Engblom och Jack Celano
till Sportrådet.

Ebba Johansson och Martina Enochsson kandiderar
till posterna i Infogruppen, Webbi respektive Pr-Nisse.
Thor yrkar på att posterna ska röstas in i grupp.
Beslut: Mötet väljer in Ebba Johansson till Webbi och
Martina Enochsson till Pr-Nisse.
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Johanna Dahlén och Johanna Bohman Nilsson
kandiderar till Arbetsmarknadsgrupp.
Thor yrkar på att posterna ska röstas in i grupp.
Beslut: Mötet väljer in Johanna Dahlén och Johanna
Bohman Nilsson till Arbetsmarknadsgrupp. Det
åligger Styrelsen att vid senare tillfälle tillsätta de
poster som är vakantsatt.

John Björkengren och Arvid Nilsson Madell
kandiderar som Sångcanteurer.
Thor yrkar på att posterna ska röstas in i grupp.
Beslut: Mötet väljer in John Björkengren och Arvid
Nilsson Madell till Sångcanteurer.

Josef  Utterfors kandiderar till posten som
Kontaktperson RUB.
Beslut: Mötet väljer Josef  Utterfors till Kontaktperson
RUB.

Mötesordförandeposten delegeras till Hanna Norrestam.

Ebba Thor och Olivia Silverberg kandiderar till
Revisorer.
Norrestam yrkar på att posterna ska röstas in i grupp.
Beslut: Mötet väljer in Ebba Thor och Olivia
Silverberg som Revisorer.

Mötesordförandeposten återgår till Ebba Thor.

Lucas Aronsson kandiderar som
Studeranderepresentant Sveriges brandbefäls
riksförbund.
Beslut: Mötet väljer in Lucas Aronsson till
Studeranderepresentant Sveriges brandbefäls
riksförbund.

Carolina Arvidsson kandiderar till posten som
Studeranderepresentant Sveriges brand- och
riskhanteringsingenjörer.
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Beslut: Mötet väljer in Carolina Arvidsson till posten
som Studeranderepresentant Sveriges brand- och
riskhanteringsingenjörer.

Samantha Karim Hamoudi kandiderar som
Studerande Skydds- och Likabehandlingsombud.
Beslut: Mötet väljer in Samantha Karim Hamoudi
som Studerande Skydds- och Likabehandlingsombud.

Hanna Nilsson kandiderar som Världsmästare.
Beslut: Mötet väljer in Hanna Nilsson till posten som
Världsmästare.

§ 15
Övrigt Inget övrigt
.

§ 16
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 22:47
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Ebba Thor, föreningsordförande Ebba Johansson, sekreterare

Martina Enochsson, justerare Josef  Utterfors, justerare

Ebba Thor, mötesordförande
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BILAGA 1 - DAGORDNING

DAGORDNING HÖSTTERMINSMÖTE 2022
Datum 2022-11-22

Tid 17.30

Plats V:C

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd

§ 3 Val av mötesfunktionärer
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Justeringspersoner
- Rösträknare

§ 4 Adjungeringar

§ 5 Dagordning

§ 6 Beslutsuppföljning

§ 7 Information

§ 8 Budget

§ 9 Inkomna propositioner

§ 10 Inkomna motioner
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§ 11 Paus

§ 12 Val av funktionärer

§ 13 Övrigt

§ 14 Mötets avslutande
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BILAGA 2 - VALPROCEDUR

Följande ordning kommer att efterföljas vid §12, val av funktionärer:
Styrelsen

● Ordförande
● Kassör
● Sekreterare
● Sportbas
● Arbetsmarknadskontakt
● Sexmästare
● Studierådsordförande
● Informationschef

Brandsex
● Sex (6) ledamöter

Sportråd
● Två (2) ledamöter

Infogruppen
● Två (2) ledamöter, en Webbi och en PR-nisse

Arbetsmarknadsgrupp
● Fyra (4) ledamöter

Sångcanteurer
● En till två (2) ledamöter

Kontaktperson RUB

Revisorer
● Två (2) ledamöter
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Studeranderepresentant Sveriges brandbefäls riksförbund

Studeranderepresentant Sveriges brand- och riskhanteringsingenjörer

Studerande Skydds- och Likabehandlingsombud

Världsmästare

Övriga generella förhållningsregler under mötet:
● Vid alla personval (val av funktionärer) förutsätts sluten omröstning. Ett yrkande och

beslut av mötet krävs för att personval istället ska kunna ske genom acklamation eller
votering.

● Vid sluten omröstning måste alla närvarande lägga en röst. Det finns alltid tre
röstalternativ; namn på kandidat, vakant eller blankt.

● Kandidaten och eventuella motkandidater lämnar lokalen och kallas in en (1) åt gången.
Efter respektive anförande och utfrågning lämnar de åter lokalen.

● Vid utfrågningen gäller fria frågor. Samma frågor, såvida de inte berör en personlig
erfarenhet eller dylikt, bör ställas till samtliga kandidater. Om en fråga bedöms vara
irrelevant eller opassande avgör mötesordförande alternativt styrelsen ifall denna bör
besvaras.

● När kandidaten och eventuell motkandidat lämnat lokalen, läser valberedningen upp sin
motivering.

● Därefter följer diskussion av mötet angående val av kandidat och omröstning sker.
● Kandidaten och eventuella motkandidater får reda på mötets beslut via en

mötesfunktionär och kallas därefter in till lokalen och mötet igen.
● Om en post vakantsätts ges styrelsen mandat att vid ett senare tillfälle tillsätta den

vakantsatta posten.
● Befinner man sig i lokalen, när en funktionärspost behandlas måste man stanna kvar

tills dess att det är dags att behandla nästa funktionärspost.
● Befinner man sig inte i lokalen, kommer man inte ha möjlighet att komma in igen

förrän pågående funktionärspost är färdigbehandlad och mötet har tagit ett beslut.

Vid anföranden gäller följande:
● Vid val av styrelseposter får kandidat och eventuella motkandidater 5 minuters

anförande vardera följt av maximalt 5 minuters utfrågning vardera.
● Vid val av övriga funktionärer får kandidat och eventuella motkandidater 2 minuters

anförande vardera följt av maximalt 2 minuters utfrågning vardera.
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BILAGA 3 – BESLUTSUPPFÖLJNING VT22

Proposition 1.1 Ändring avseende Studierådet

Bakgrund
För att göra stadgar och reglemente mer synkroniserade vill vi ändra texten angående studierådet.
För alla andra funktionärsposter finns endast en kortare beskrivning av posten i stadgarna och en
mer utförlig beskrivning finns i reglementet. I reglementet vill vi lägga till det som nu står i
stadgarna angående studierådets roll, med vissa förtydliganden.

Yrkande
BIIF styrelse 2022 yrkar därmed

Att i Stadgar, under Kap 10 ändra:

KAP 10 STUDIERÅDET

§ 10:1 Uppgift
Studierådet har till uppgift

a) att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studierna
och utbildningarna,

b) att aktivt följa och påverka utbildningsnämndernas arbete,

c) att verka för en god arbetsmiljö hos studenterna,
d) att verka för att jämlikhetsaspekten tas i beaktan inom föreningen

samt medlemmarnas utbildning, samt
e) att vara insatt i internationella frågor som rör föreningens

medlemmar.

till
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KAP 10 STUDIERÅDET

§ 10:1 Uppgift
Studierådet har till uppgift att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor
som berör studierna och utbildning

a) att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studierna
och utbildningarna,

b) att aktivt följa och påverka utbildningsnämndernas arbete,

c) att verka för en god arbetsmiljö hos studenterna,
d) att verka för att jämlikhetsaspekten tas i beaktan inom föreningen

samt medlemmarnas utbildning, samt
e) att vara insatt i internationella frågor som rör föreningens

medlemmar.

samt

att i Reglemente, under Studieråd ändra:

Studieråd
Det åligger studierådet

● att vara studierådsordförande behjälplig i dennes åligganden,
● att bestå av studeranderepresentanter från varje klass, världsmästare,

Studerandeskydds-och
Likabehandlingsombud samt studierådsordförande, samt att genomföra kursutvärderingsmöten
och presentera resultatet för kursansvariga, medlemmarna och övriga berörda.

till
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Studieråd
Det åligger studierådet

● att vara studierådsordförande behjälplig i dennes åligganden,
● att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studierna och utbildningarna,
● att aktivt utföra studiebevakning,
● att se till att medlemmarnas samlade kritik framförs till kursansvariga och att erforderliga

förändringar på kursen utförs,
● att verka för rättvis poängfördelning för kurserna med hänsyn till svårighetsgrad och

erforderlig arbetsinsats,
● att genomföra kursutvärderingsmöten och presentera resultatet för kursansvariga,

medlemmarna och övriga berörda.
● att bestå av studeranderepresentanter från varje klass, världsmästare,

Studerandeskydds-och
Likabehandlingsombud samt studierådsordförande, samt att genomföra kursutvärderingsmöten
och presentera resultatet för kursansvariga, medlemmarna och övriga berörda.
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BILAGA 4 – PROPOSITIONER

Proposition 1.2 Ändring avseende Medaljer

Bakgrund
Fler och fler sittningar går mot klädkoden högtidsdräkt där medaljer får bäras. Samtidigt som vi i
styrelsen vill visa vår uppskattning för det jobbet våra funktionärer gör tycker vi att de som får
medaljer bör utökas. Vi vill därför göra om systemet till två olika medaljsystem. För
styrelsemedlemmar ges en styrelsemedalj per verksamhetsår. För resterande funktionärer föreslår
vi att den nuvarande medaljtrappan med funktionärsmedaljer inkluderar alla invalda funktionärer.

Yrkande
BIIF styrelse 2022 yrkar därmed

Att i Reglemente, under Kap 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
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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 ceremoniell spark i baken av tillträdande ordförande,

● att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs,

● att tillse att det vartannat år anordnas en branschdag,
● 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.

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,

● 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, i form av styrelsemedalj och diplom på

vårterminsmötet, 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 under vårterminsmötet, till de som varit funktionär i ett (1) år tilldela BIIF:s funktionärsmedalj i
brons, att den som varit funktionär i två (2) år tilldela BIIF:s funktionärsmedalj i silver, att den som varit
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funktionär i tre (3) år tilldela BIIF:s funktionärsmedalj i guld, samt att den som varit funktionär i fyra (4)
eller fler  år tilldela en ceremoniell spark i baken av tillträdande ordförande,

● att person som tilldelats BIIF:s styrelsemedalj medalj bokförs,

● att tillse att det vartannat år anordnas en branschdag,
● 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.

samt

Att i Reglemente, under Kap 6 ändra:

Kapitel 6 MEDALJER

BIIF:s medalj i guld, silver eller brons tilldelas, efter beslut av styrelsen, person som gjort sig synnerligen förtjänt
därav. Medlemmars nominering lämnas till styrelsen.

till

Kapitel 6 MEDALJER

Styrelsemedalj

Styrelsemedaljer tilldelas

● de personer som föregående verksamhetsår har haft styrelsepost

Funktionärsmedalj
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Funktionärsmedalj tilldelas

● de personer som föregående verksamhetsår har haft en funktionärspost som röstas in vid
höstterminsmötet

● de personer som efter beslut av styrelsen har gjort sig synnerligen förtjänt därav. Medlemmars
nominering lämnas till styrelsen.

BIIF:s medalj i guld, silver eller brons tilldelas, efter beslut av styrelsen, person som gjort sig synnerligen förtjänt
därav. Medlemmars nominering lämnas till styrelsen.
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Proposition 1.3 Ändring avseende Brandbilsansvarig

Bakgrund

För att föreningens verksamhet ska fungera utan större problem behöver vi ha tillgång till bil,
både för att förbereda och genomföra event. Under hösten har V-bilen fått körförbud och då har
intresset väckts om att skaffa en Brandbil. Styrelsen i BIIF22 har börjat undersöka saken men har
inte haft tid att ordentligt utreda och ev. föra saken i land. Vi har som förslag att skapa en ny post
som under kommande verksamhetsår får i uppgift att undersöka om en Brandbil är något som är
rimligt för föreningen att bedriva och kan gynna föreningens verksamhet.

Yrkande
BIIF styrelse 2022 yrkar därmed

Att i Reglemente, under Kap 3 ändra från:

Kapitel 3 FUNKTIONÄRER

Det åligger föreningens funktionärer

● att verkställa föreningsmötets och styrelsens beslut rörande funktionärers uppgift.

Studeranderepresentant Föreningen Sveriges Brandbefäl
Studeranderepresentanten i Föreningen Sveriges Brandbefäl är brandingenjörs- och riskhanteringsprogrammens
kontaktperson från LTH gentemot föreningen.

Det åligger studeranderepresentanten

● att hjälpa SBB att sprida information till studenterna angående föreningens verksamhet,
● att delta på föreningsstyrelsemöten om detta är önskvärt för föreningen och praktiskt möjligt. SBB

betalar transport och uppehälle vid fysiska möten,
● att föra studenternas talan gentemot föreningen,
● att skriva texter i föreningens tidning Räddningsledaren när detta önskas alternativt delegera denna

uppgift till annan student,
● att i förstahand kontakta BIIF-styrelsens arbetsmarknadskontakt vid frågor och information,
● att i största möjliga mån delta på styrelsemöten som representanten är kallad till, samt
● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Studerandeskydds-och Likabehandlingsombud
Studenten skall värna om jämlikheten och arbetsmiljön för intresseföreningens och sektionens medlemmar. Det
åligger Studerandeskydds-och Likabehandlingsombudet

• medverka på möten med Husstyrelsen och HMS,
• att ingå i studierådet,
• att agera studierådets sakkunniga i arbetsmiljöfrågor,
• att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i utbildningen för föreningens och sektionens medlemmar,
• att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i föreningens och sektionens verksamhet,
• att vara föreningens och sektionens representant i det organ som hos kåren arbetar med likabehandlingfrågor

och arbetsmiljö,
• att kontinuerligt informera BIIF-styrelsen och V-styrelsen om kårens organ som arbetar med

likabehandlingfrågor och arbetsmiljöfrågor,
• att vara föreningens och sektionens representant i likabehandlingsfrågor samt samarbeta med

likabehandlingsombuden inom sektionen,
• att vara föreningens och sektionens representant i arbetsmiljöfrågor samt samarbeta med

studerandeskyddsombud inom sektionen,
• att verka för en god arbetsmiljö för föreningens och sektionens medlemmar,
• att i första hand kontakta BIIF-styrelsens vid frågor och information, samt
• att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

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 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.

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
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● 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 föreningen

● att betala studentens medlemsavgift till Sveriges Ingenjörer

Det åligger studeranderepresentanten

● att i första hand kontakta BIIF-styrelsens studierådsordförande vid frågor och information,

● att i största möjliga mån delta på styrelsemöten som studeranderepresentanten är kallad till, samt

● Att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

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 Informationschef vid frågor och information, samt

● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Världsmästare
Världsmästarens uppgift är att hjälpa utbytesstudenterna.
Det åligger världsmästaren

● att ingå i studierådet,
● att verka för att de internationella studenterna som är medlemmar i föreningen erbjuds någon form av

introduktion deras första tid i Lund,
● att vara insatt i internationella frågor som rör föreningens medlemmar,
● att ingå i TLTHs världsmästarkollegie,
● att vara föreningens representant i frågor som rör utbytesstudenter samt samarbeta med de övriga

världsmästarna på sektionen,
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● att se till att den information som föreningen delger medlemmarna även når de internationella
studenterna, detta på ett språk som berörda studenter behärskar,

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

Webbi
Det åligger Webbi

• att ansvara för att föreningens hemsida sköts,
• att tillsammans med informationschefen tillse att BI-info skickas ut till studenterna, samt •

att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

till

Kapitel 3 FUNKTIONÄRER

Det åligger föreningens funktionärer

● att verkställa föreningsmötets och styrelsens beslut rörande funktionärers uppgift.

Studeranderepresentant Föreningen Sveriges Brandbefäl
Studeranderepresentanten i Föreningen Sveriges Brandbefäl är brandingenjörs- och riskhanteringsprogrammens
kontaktperson från LTH gentemot föreningen.

Det åligger studeranderepresentanten

● att hjälpa SBB att sprida information till studenterna angående föreningens verksamhet,
● att delta på föreningsstyrelsemöten om detta är önskvärt för föreningen och praktiskt möjligt. SBB

betalar transport och uppehälle vid fysiska möten,
● att föra studenternas talan gentemot föreningen,
● att skriva texter i föreningens tidning Räddningsledaren när detta önskas alternativt delegera denna

uppgift till annan student,
● att i förstahand kontakta BIIF-styrelsens arbetsmarknadskontakt vid frågor och information,
● att i största möjliga mån delta på styrelsemöten som representanten är kallad till, samt
● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Studerandeskydds-och Likabehandlingsombud
Studenten skall värna om jämlikheten och arbetsmiljön för intresseföreningens och sektionens medlemmar. Det
åligger Studerandeskydds-och Likabehandlingsombudet

• medverka på möten med Husstyrelsen och HMS,
• att ingå i studierådet,
• att agera studierådets sakkunniga i arbetsmiljöfrågor,
• att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i utbildningen för föreningens och sektionens medlemmar,
• att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i föreningens och sektionens verksamhet,
• att vara föreningens och sektionens representant i det organ som hos kåren arbetar med likabehandlingfrågor

och arbetsmiljö,
• att kontinuerligt informera BIIF-styrelsen och V-styrelsen om kårens organ som arbetar med

likabehandlingfrågor och arbetsmiljöfrågor,
• att vara föreningens och sektionens representant i likabehandlingsfrågor samt samarbeta med

likabehandlingsombuden inom sektionen,
• att vara föreningens och sektionens representant i arbetsmiljöfrågor samt samarbeta med

studerandeskyddsombud inom sektionen,
• att verka för en god arbetsmiljö för föreningens och sektionens medlemmar,
• att i första hand kontakta BIIF-styrelsens vid frågor och information, samt
• att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

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 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.

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
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● 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 föreningen

● att betala studentens medlemsavgift till Sveriges Ingenjörer

Det åligger studeranderepresentanten

● att i första hand kontakta BIIF-styrelsens studierådsordförande vid frågor och information,

● att i största möjliga mån delta på styrelsemöten som studeranderepresentanten är kallad till, samt

● Att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

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 Informationschef vid frågor och information, samt

● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Världsmästare
Världsmästarens uppgift är att hjälpa utbytesstudenterna.
Det åligger världsmästaren

● att ingå i studierådet,
● att verka för att de internationella studenterna som är medlemmar i föreningen erbjuds någon form av

introduktion deras första tid i Lund,
● att vara insatt i internationella frågor som rör föreningens medlemmar,
● att ingå i TLTHs världsmästarkollegie,
● att vara föreningens representant i frågor som rör utbytesstudenter samt samarbeta med de övriga

världsmästarna på sektionen,
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● att se till att den information som föreningen delger medlemmarna även når de internationella
studenterna, detta på ett språk som berörda studenter behärskar,

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

Webbi
Det åligger Webbi

• att ansvara för att föreningens hemsida sköts,
• att tillsammans med informationschefen tillse att BI-info skickas ut till studenterna, samt •

att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Brandbilsansvarig
Det åligger Brandbilsansvariga

• att bestå av erforderligt antal personer, dock maximalt två (2),
• ta fram ett budgetförslag,
• ta fram regler för hantering och uthyrning av Brandbil samt,
• att kontinuerligt utveckla posten efter behov.

Adress: Brandteknik, Att: BIIF, Box 118, 221 00 Lund, Org.nr: 846502-8283, BG-konto: 5543-8360
Webb: www.biif.se

SID 30(41)



BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

Proposition 1.4 Ändring avseende föreningens medlemmar

Bakgrund
Till höstterminen 2023 kommer brandingenjörsutbildningen att göras om till en
civilingenjörsutbildning. För att studenterna som läser den nya utbildningen ska vara medlemmar
i föreningen behöver de skrivas in som medlemmar i föreningens stadgar.

Yrkande
BIIF styrelse 2022 yrkar därmed

Att i Stadgar, under Kap 2 ändra:

KAP 2 MEDLEMMAR
§ 2:1 Medlemskap

Medlem av föreningen är varje studerande som genomgår grundutbildning vid
Brandingenjörsprogrammet inom Lunds tekniska högskola,
Civilingenjörsutbildningen i riskhantering inom Lunds tekniska högskola,
Mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning inom Lunds
tekniska högskola eller Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer vid Revinge
räddningsskola. Medlem är även de studenter som studerar vid Erasmus
Mundusprogrammet Fire Safety Engineering under den tid de studerar vid Lunds
tekniska högskola.

till
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KAP 2 MEDLEMMAR
§ 2:1 Medlemskap

Medlem av föreningen är varje studerande som genomgår grundutbildning vid
Brandingenjörsprogrammet inom Lunds tekniska högskola,
Civilingenjörsutbildningen i Brandteknik
Civilingenjörsutbildningen i riskhantering inom Lunds tekniska högskola,
Mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning inom Lunds
tekniska högskola eller Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer vid Revinge
räddningsskola. Medlem är även de studenter som studerar vid Erasmus
Mundusprogrammet Fire Safety Engineering under den tid de studerar vid Lunds
tekniska högskola.
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BILAGA 5 – MOTIONER
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BILAGA 6 – BUDGETFÖRSLAG

BIIF22

Förslag till

BIIF23

Administration Nytt

Kontorsmaterial -1 000 -1 000 Förslag

Porto -300 -300 Ändrat

Internet/Webb -1 400 -1 800

Bankkostnader -1 500 -2 000

Reklam och PR (julkort,

julpresent till PGL och styret) -1 500 -1 500

Utgifter Styrelserum -1 500 -1 500

Sektionsbidrag -18 000 -18 000

Summa -25 200 -26 100
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Arbetsmarknadsutskottet

Branschdag

Intäkter branschdag 0 120 000

Utgifter branschdag 0 -30 000

Försäljning branschdagspub

dryck 0 12 500

Försäljning branschdagspub mat 0 5 000

Inköp branschdagspub dryck 0 -10 000

Inköp branschdagspub mat 0 -5 000

Summa 0 92 500

Arbetsmarknadsfärsäljning

Försäljning AMK-Presentation 80 000 95 000

Annonsförsäljning hemsida 54 000 60 000

Summa 134 000 155 000
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Stokholmsresan

Intäkt Stockholmsresan 45 000 55 000

Kostnad Stockholmsresan -35 000 -45 000

Summa 10 000 10 000

PR

Försäljning 60 000 60 000

Inköp -80 000 -80 000

Inköp av medaljer - -2 500

Sponsoring Ouvvar 20 000 20 000

Summa 0 -2 500

Sporten

Fotboll -2 000 -2 000

Innebandy -2 400 -2 400

Aktiviteter -5 500 -5 500

Materialinköp - -1 000

Summa -9 900 -10 900
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Höstfesten

Försäljning höstfest mat 100 000 100 000

Försäljning höstfest dryck 40 000 46 000

Lokal hyra (gasque) - -52 000

Övriga utgifter -44 000 -14 000

Underhållning släpp - -10 000

Inköp höstfest mat -45 000 -45 000

Inköp höstfest dryck -46 000 -46 000

Summa 5000 -12 000

Nollning

Kursgård -20 000 -20 000

Fika - -500

Barbara - -3 000

RH 1:orna - -1 000

Övriga utgifter - -1 500

Summa -20 000 -26 000
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Funktionärer

Mat styrelsen -3 000 -3 000

Representation styret -5 600 -5 600

Styrelseskiphte -9 000 -9 000

Skiphte funktionärer -15 000 -15 000

Styrelsekickoff -1 600 -1 600

Funktionärkickoff -4 800 -5 000

Kläder till styrelsen -9 000 -10 000

Sponsring kläder styrelse 5 000 5 000

Kläder till brandsex -3 000 -4 000

Tack till arbetare Höstfest -5 000 -5 000

Tack till funktionärer -10 000 -10 000

Mat brandsex -1 500 -1 500

Funktionär fika -2 500 -2 500

Summa -65 000 -67 200
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Övrigt

Event - 5 000 -5 000

Påskmys -4 000 -4 000

Julmys -4 000 -4 000

Mat HT och VT-möte -6 000 -6 000

Oförutsedda händelser -8 000 -10 000

BIIF reser till BRINN -12 000 -6 000

BRINN kommer till BIIF -2 400 -2 400

Fika till sektionssafari och IMFSE -700 -700

Tentafirande till ettorna -1 500 -1 500

Inköp tält -10 000 -

Summa -43 600 -39 600

Totalt -24 700 73 200
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BILAGA 7 – RÖSTLÄNGD

Styrelsen:
Arvid Nilsson Madell
Ebba Johansson
Ebba Thor
Gina Hvarfvenius
Hanna Norrestam
Josef  Utterfors
Martina Enochsson
Olivia Silverberg

Medlemmar:
Albin Cronberg
Alexandra Lundkvist
Alice Carlsson
Alice Larsson
Alva Larsson
Amelie Nicklasson
Anna Ström
Annie Johansson
Anton Wärn
Arvid Karlsson
Carolina Arvidsson
Cecilia Östholm
Daniel Rikse
Daniel Tezera
Edvin Forsman
Ellinor Johansson
Emelie Stenberg
Erik Johansson
Erik Sjöback
Franz Braun
Fredrik Grönlund
Gunnar jarl
Hanna Ivansson
Hanna Nilsson
Hugo Lindberg
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Ian Kindgren
Isak Engblom
Jack Celano
Jacob Ahrén
Joar Magnusson
Johanna Bohman Nilsson
Johanna Dahlén
John Björkengren
Jonathan Törnell
Josefine Hoffman
Julia Olsson
Julia Pettersson
Julius Zonnander
Karl-Johan Granåsen
Klara Land
Klara Plevén
Lucas Aronsson
Moa Nyström
Olivia Abrahamsson
Per Granlund
Samantha Karim Hamoudi
Sara Fransson
Sebastian Eriksson
Tilde Ryding
Tom Wåreus
Tuva Rosenlund
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