
BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – VÅRTERMINSMÖTE

Datum 2021-04-27

Tid 17:15

Plats Zoom

Beslutande*
Övriga närvarande

Se bilaga 1
Alexander Cedergren, Henrik Hassel,
Simon Andersson

§ 1
Mötets öppnande Ordförande Olivia Abrahamsson förklarar mötets

öppnande kl 17:15.

§ 2
Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd

Inga invändningar mot mötets behörighet eller mötets
röstlängd. Ordförande Olivia Abrahamsson går
igenom de förhållningsregler som gäller för ett
föreningsmöte på distans.

§ 3
Val av mötesfunktionärer Mötesordförande

Beslut: Mötet väljer Olivia Abrahamsson som
mötesordförande.

Mötessekreterare
Beslut: Mötet väljer Linnea Lindeblad som
mötessekreterare.

Justeringspersoner
Beslut: Mötet väljer Madeleine Häggqvist och Erik
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Johansson som justeringspersoner.

Rösträknare
Beslut: Mötet väljer Daniel Rikse och Maja Alvesson
till rösträknare.

§ 4
Adjungeringar Henrik Hassel, Alexander Cedergren och Simon

Andersson närvarar under mötet.

§ 5
Dagordning Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

§ 6
Utmärkelsen Årets lärare på Brandingenjörs- respektive Riskhanteringsprogrammet

Studierådsordförande Erik Johansson presenterar årets
lärare på Brandingenjörsprogrammet. Den lärare som
röstats fram av avgående brandingenjörsklass (Bi18) är
Alexander Cedergren. Motiveringen lyder:

“Alexander Cedergren har under detta år utfört
föreläsningarna på distans på ett exemplariskt vis och visat
stort engagemang för studenternas prestationer. Genom en tydlig
struktur och veckovisa sammanfattningar av kursinnehållet
bibehåller Alexander en tydlig närvaro i undervisningen, något
som inte undgått studenterna. Alexanders omtanke,
uppmuntran och energi har präglat kursen och genererat
beskrivningar av honom som ”en av de bästa föreläsarna jag
haft”. Alexander visar genom sitt upplägg av kursen och
studenternas utvärderingar att han verkligen bryr sig om sina
studenter, något vi alla tackar honom för.”

Studierådsordförande Erik Johansson presenterar årets
lärare på Riskhanteringsprogrammet. Den lärare som
röstats fram av avgående riskhanteringsklass (Rh19) är
Henrik Hassel. Motiveringen lyder:

“Henrik ser alltid efter studenternas bästa och visar genom sin
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starka närvaro sitt ovillkorliga stöd under kursens gång. Med
en positiv inställning belyser Henrik möjligheter snarare än
svårigheter, något som tar sig uttryck genom engagemanget till
eleverna och kursen som helhet. Ord som sympatisk,
pedagogisk, lösningsorienterad och glad återkommer i
studenternas beskrivning av Henrik, och vi är alla eniga om att
riskhanteringsprogrammets framgång inte varit densamma utan
honom.”

Cedergren kommer att få sitt namn ingraverat på
brandsprutan och Hassel kommer att få sitt namn
ingraverat på riskvågen.

§ 7
Beslutsuppföljning På föregående terminsmöte (Höstterminsmötet,

2020-11-30) föreslogs ändringar i stadgar, se bilaga 3
proposition 2.1, som behövdes röstas igenom under
Vårterminsmötet.
Beslut: Mötet beslutar att bifalla ändringar av
proposition 2.1.

§ 8
Information

Styrelsen
Styrelsen 2021 tog vid den 1 januari efter ett varmt
välkomnande av styrelsen 2020. Den 18/1 hölls det
första mötet som ny styrelse och där valdes Linnea in
som vice ordförande. Det har varit en annorlunda
början på vårt år då vi ej har kunnat hålla några fysiska
möten utan vi har fått hålla oss till hederliga zoom.
Även om året har börjat annorlunda har vi haft att stå
i. Vi har lagt mycket fokus på att planera jubileumet
och branschdagen, som trots många vakanta poster
har rullat på bra. Utöver detta har vi haft möten där vi
diskuterat det nya programmet, försökt klura på
distansanpassade aktiviteter och skapat kontakt med
VOV-event och L-tek. Även om det inte sett ut som
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vanligt ser vi fram emot resterande verksamhetsår
tillsammans med Er medlemmar.

Ordförande
Som ordförande har min primära roll varit att kalla
styrelsen till möten och hjälpa de andra
styrelsemedlemmarna i sina poster. En annan stor del
av mitt arbete har omfattat möten kring det nya
civilingenjörsprogrammet för brandingenjörer. Jag har
också haft en del andra möten av olika karaktär
däribland nollningen har börjat planeras lite. Det har
även varit en utmaning att tillsammans med styrelsen
hitta ett fungerande arbetssätt i denna pandemi men
jag tycker vi lyckats bra och ser fram emot att
förhoppningsvis kunna återgå till något mer normalt
efter sommaren.

Olivia Abrahamsson
Ordförande 2021

Sekreterare
Under min första tid som sekreterare har det varit jag
som ansvarat för upprätthållning av dagordning och
protokoll på de möten vi haft inom föreningen. Jag
har även valts in som vice ordförande, vilket innebär
att jag stöttar Olivia med allt hon kan tänkas behöva.

Linnea Lindeblad
Sekreterare 2021

Kassör
Under de senaste månaderna har det varit min uppgift
att fakturera företag, betala fakturor och hålla reda på
bokföring och budgetering. Under året har färre saker
hänt än vanligt, men sponsring och betalningar sker
fortfarande löpande. Jag har också varit på en del
möten med Teknologkårens pengakollegie.
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Daniel Rikse
Kassör 2021

Studierådsordförande
Har under vårterminen varit delaktig på ett flertal
återkommande möten, blandat annat
programledningsmöten, institutionsstyrelsemöten och
studierådskollegiemöten. Arbetet har skett med
ständig samverkan med utbildningsministern på
V-sektionen, BIIF och brands studieråd.

Erik Johansson
Studierådsordförande 2021

Sexmästare
Fram till nu har jag tillsammans med Brandsex under
våren tyvärr inte haft några jobb, men vi har haft möte
och diskuterat Coronasäkra event samt träffats några
gånger för att främja gemenskapen i gruppen. Vårt
första riktiga jobb blev nu till vårterminsmötet där vi
lagat mat och fika till våra medlemmar. I övrigt har jag
varit med i det gemensamma styrelsearbetet.

Madeleine Häggqvist
Sexmästare 2021

Informationschef
Hittills har jag bland annat skapat affischer och inlägg
som publicerats på sociala medier. Jag har även varit
med och varit drivande i marknadsföringen av
brandingenjörsfilmen som har gått väldigt bra detta
året. Filmen har nått ut till väldigt många och det har
varit en markant ökning i antal ansökningar till
brandingenjörsprogrammet.

Maja Alvesson
Informationschef  2021
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Arbetsmarknadskontakt
Hittills under verksamhetsåret har jag anordnat en
digital lunchpresentation med Willis Tower Watson
följt av en Case-kväll med FSD som även den hölls
digitalt. På grund av pandemin har intresset i att hålla
en presentation inte varit lika stort men de digitala
evenemang vi haft har fått bra respons från både
studenter och företag. Under våren har jag också
tillsammans med arbetsmarknadsgruppen börjat
planera inför branschdagen i höst. Vi har börjat skicka
ut inbjudningar till företag och räddningstjänster och
hoppas på att många vill delta. Huruvida den blir på
plats eller digitalt avvaktar vi med att besluta tills i
höst.

Elsa Lind
Arbetsmarknadskontakt 2021

Sportbas
Har hittills under året inte kunnat hitta på några
aktiviteter. Möten med Vov-event och L-tek har
genomförts för att diskutera gemensamma event (håll
ögonen öppna). Annars är det vanligt styrelsearbete
som gäller och försökt hjälpa övriga medlemmar i den
mån det är möjligt.

Johan Wallentheim
Sportbas 2021

§ 9
Fikapaus

Mötet beslutar att inte hålla paus.

§ 10
Inkomna propositioner

Ordförande Olivia Abrahamsson presenterar
styrelsens proposition gällande Ändring avseende
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Hedersmedlemmar (se bilaga 3, proposition 3.1).
Beslut: Mötet bifaller ändringar av proposition 3.1.
Detta kommer röstas igenom ytterligare en gång på
nästa terminsmöte.

§ 11
Inkomna motioner Inga motioner har skickats in till mötet.

§ 12
Budget Daniel Rikse presenterar styrelsens budgetförslag för

verksamhetsåret 2021 (se Bilaga 6).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla styrelsens
budgetförslag för verksamhetsåret 2021.

§ 13
Föregående styrelse Verksamhetsberättelse för föregående styrelse läses

upp, se Bilaga 7.
§ 14
Val av valberedningsgrupp Lorentz RUB21

Philip Andersson Bi18
Arvid Karlsson Bi19
Alva Larsson Bi20
Rh 19 saknas

Beslut: Följande röstas igenom och styrelsen tillsätter
den sista vakanta posten genom intervju av styrelsen.

§ 15
Revisionsberättelse Kassör Daniel Rikse läser upp Revisionsberättelsen

(istället för revisorer Karin Abrahamsson och Ebba
Johnsson) för verksamhetsåret 2020, se Bilaga 8.

Revisorerna föreslår att mötet beviljar 2020 års
styrelses ansvarsfrihet.

Beslut: Mötet beviljar föregående BIIF-styrelse
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020.

§ 16
Övrigt Abrahamsson föreslår inröstning av Håkan Frantzich

och Nils Johansson som hedersmedlemmar.
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Beslut: Mötet röstar in Håkan Frantzich och Nils
Johansson som hedersmedlemmar om de godtar
nomineringen.

§ 17
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:10

Olivia Abrahamsson, föreningsordförande Linnea Lindeblad, sekreterare

Madeleine Häggqvist, justerare Erik Johansson, justerare

Olivia Abrahamsson, mötesordförande
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BILAGA 1: Röstlängd
Styrelsen:

Olivia Abrahamsson Bi19
Linnea Lindeblad Bi19
Daniel Rikse Bi20
Erik Johansson Bi19
Madeleine Häggqvist Bi19
Maja Alvesson Bi19
Elsa Lind Bi19
Johan Wallentheim Bi18

Medlemmar:

Alice Carlsson Bi20
Sofie Hellsten Bi18
Anna Ström Bi18
Hanna Norrestam Bi20
Birgir Þór Guðbrandsson IMSFE
Towe Blom Bi18
Rasmus Sandgren Bi19 (stödmedlem)
Annie Johansson Bi18
Daniel Tezera Bi18
Alexander Dreveros Bi19
Carolina Arvidsson Bi20
Wilma Krausche Bi20
Arvid Karlsson Bi19
Olivia Silverberg Bi20
Lisa Spennare Bi18
Daniel Faller Rh20
Ebba Johansson RUB
David Ringdahl Bi20
Cecilia Östholm Bi20
Max Lundberg Bi20
Hugo Neij Bi20
Hugo Hellberg Bi20
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BILAGA 2: Dagordning

DAGORDNING - VÅRTERMINSMÖTE

Datum 2021-04-27

Tid 17.15

Plats Zoom

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd

§ 3 Val av mötesfunktionärer
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Justeringspersoner och tillika rösträknare

§ 4 Adjungeringar

§ 5 Dagordning

§ 6 Utmärkelsen Årets lärare på Brandingenjörs- respektive
Riskhanteringsprogrammet

§ 7 Beslutsuppföljning

§ 8 Information

§ 9 Fikapaus

§ 10 Inkomna propositioner

§ 11 Inkomna motioner
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§ 12 Budget

§ 13 Föregående styrelse

§ 14              Val av valberedningsgrupp

§ 15 Revisionsberättelse

§ 16 Övrigt

§ 17 Mötets avslutande
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BILAGA 3: Beslutsuppföljning

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.
BIIFs styrelse 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
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§ 10:2

Sammansättning
Studierådet består av studierådsordförande, erforderligt antal
ledamöter, dock minst två (2) från varje årskurs,
studerandskyddsombud, 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
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, för att ges bättre insyn i föreningens
verksamhet samt informera om sitt löpande arbete.
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§ 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.

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

SID 14(29)



BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

BILAGA 4: Propositioner

Proposition 1.1 Ändring avseende hedersmedlem

Bakgrund
Hedersmedlem är något som inte aktivt används och styrelsen 2021 vill ändra på detta. Eftersom
hedersmedlemskap gäller livet ut känner vi att det skulle vara bra att om något skulle ske kring
hedersmedlemmen som gör frågan känslig ska det snabbt och diskret kunna ändras på med
förtroende till styrelsen och Studerandeskydds-och Likabehandlingsombudet.

Yrkande
BIIF styrelse 2021 yrkar därmed

Att i Stadgar, under Kapitel 3 ändra:

§ 3:1

Medlemskap
Till hedersmedlem kan sådan person utses som på ett
förtjänstfullt sätt stöttat föreningen och dess verksamhet.
Föreningsmöte äger rätt att på styrelsens eller enskild medlems
förslag välja in person som hedersmedlem i föreningen.
Föreningsmötets beslut skall fattas med minst två tredjedelars
majoritet. Hedersmedlemskap gäller livet ut såvida
hedersmedlemmen inte allvarligt skadar föreningens anseende
och föreningsmöte beslutar annat. Hedersmedlem kan givetvis
själv begära utträde ur föreningen.

Till:

§ 3:1

Medlemskap
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Till hedersmedlem kan sådan person utses som på ett
förtjänstfullt sätt stöttat föreningen och dess verksamhet.
Föreningsmöte äger rätt att på styrelsens eller enskild medlems
förslag välja in person som hedersmedlem i föreningen.
Föreningsmötets beslut skall fattas med minst två tredjedelars
majoritet. Hedersmedlemskap gäller livet ut såvida
hedersmedlemmen inte allvarligt skadar föreningens anseende
och föreningsmöte eller två tredjedelars majoritet av styrelsen
tillsammans med Studerandeskydds-och Likabehandlingsombud
beslutar annat. Hedersmedlem kan givetvis själv begära utträde
ur föreningen.
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BILAGA 5: Motioner
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BILAGA 6 – BUDGETFÖRSLAG

BIIF20 BIIF21 Minskat

Administration 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

Utgifter branschdag -30000

Försäljning branschdagspub 12500
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dryck

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

Stockholmsresan

Intäkt Stockholmsresan 45000 45000

Kostnad Stockholmsresan -35000 -35000

BTR-Pub 0 0

Tillstånd och avgifter 0 0

Annonsförsäljning 54000 54000

Övrigt 0 0

Summa 129000 221500
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Övriga intäkter & utgifter

Sektionsbidrag -18000 -18000

Datorintroduktion v.0 1500 1500

Erhållna gåvor 0 0

Summa -16500 -16500

Funktionärer

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

Funktionärskickoffer -4800 -4800

Kläder till styrelsen -4000 -4000

Kläder till brandsex -3000 -3000

Tack till arbetare Höstfest -5000 -5000
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Tack till funktionärer -10000 -10000

Summa -61750 -62500

Sporten

Fotboll -2000 -2000

Innebandy -2400 -2400

Aktiviteter -2000 -4000

Summa -6400 -8400

Höstfesten

Försäljning höstfest mat 90000 90000

Försäljning höstfest dryck 30000 30000

Inköp höstfest övrigt -44000 -44000

Inköp höstfest mat -45000 -45000

Inköp höstfest dryck -46000 -46000

Summa -15000 -15000

Nollning

Nollningsutgifter (kursgård) -20000 -20000

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

SID 21(29)



BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

Summa -20000 -20000

PR

Försäljning PR 60000 60000

Inköp PR -70000 -70000

Sponsring Ovvar 10000 10000

Summa 0 0

Övrigt

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
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Jubileumsfesten

Försäljning mat 218500

Försäljning dryck 100000

Hyra Gasque -8500

Personal Kåren -15000

Inköp mat -140000

Inköp dryck -80000

Underhållning -30000

Övriga kostnader (fyrverkeri,

dekoration, vakter) -95000

Summa -50000

TOTALT -27600 5800
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BILAGA 7: Verksamhetsberättelser

Förord

Året som BIIF-ordförande är ett år som jag alltid kommer att bära med mig. Ett år av gemenskap
och glädje varvat med bestyr och stress. BIIF är ett maskineri av lika mycket traditioner som
nytänkande och varje år axlar nya drivna och engagerade studenter rollen som styrelse, och 2020
var inget undantag. Jag har haft äran att arbeta med sju fantastiska individer som det senaste året
har gett otroligt mycket till föreningen, ett år som inte gav lika mycket tillbaka.

Att sitta i styrelsen under en pandemi är på många sätt olustigt och man tvingas tänka om. Jag
tror och hoppas att vi alla har lärt oss otroligt mycket om oss själva och om vår kära förening.

Det är med stor glädje och tillit som jag lämnar över till nästa ordförande och styrelse. Må de bli
ett utvecklande, utmanande och förbaskat roligt år för er! Jag skulle vilja tacka för förtroendet ni
gav mig och Styrelsen20 för det året som var och hoppas att vi ses snart igen. Ta hand om er!

Rasmus Sandgren
Ordförande 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Vårt första styrelsemöte ägde rum i BIIFet den 23 januari. Under året har våra styrelsemöten
verkligen behandlat högt och lågt. Men just denna dag skulle komma att handla mycket om
BIIF-skiphtet, vilket även skulle komma att bli vårt första stora event. Den 29 februari begav sig
41 livfulla funktionärer, gamla som nya, ut till Lilljödal för ett traditionsenligt Skiphte i sann
brandanda. Brandsex bjöd på god mat och sångcanteurerna på god underhållning.

Tidigt under våren ägnade styrelsen mycket tid och resurser på hur vi skulle gå tillväga för att öka
intresset och söktrycket för Brandingenjörsprogrammet. I de många olika strategier som
diskuterades kan vi nöja oss med att berätta om Brandingenjörsfilmen som lanserades efter ett
stort samarbete med BRINN. Filmen, som finansierades av en marknadsinriktad crowd fund, fick
en stor påverkan på antagningsstatistiken och LTH bröt en negativ trend och ökade sin mängd
förstahandsväljare till utbildningen med hela 26%. I Luleå gick den ännu bättre!
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Efter pandemin inbrott under våren var det svårt att låta arbetet fortgå som vanligt och vi blev
alla bästisar med Zoom. Inställda tentor och events skapade stor oro hos studenterna i mars
månad. BIIF agerade stundtals som en viktig brygga mellan studenter och programledning
gällande omställningen från fysisk till digital undervisning.

Mycket fokus hamnade istället på nollningen som skulle komma att bli mer kontroversiell och
svårstyrd än tidigare. Men augusti kom och alla Tegnells kurvor pekade då neråt, varpå BIIF och
V-sektionen trots allt lyckades genomföra en gedigen och lyckad nollning.

Under året har även samarbetet med L-tek och Vov-event frodats, något som vi verkligen hoppas
kommer att efterleva. Även relationen med V-sektionen och kåren har varit mycket god under
vårat år.

Mot verksamhetsårets slut fick även BIIF i uppdrag att vara med i den kommande
programrevideringen av Brandingenjörsprogrammet. Ett arbete som fortfarande pågår som vi
alla bör följa med spänning.

Den 16 december förklarades det sista styrelsemötet samt verksamhetsåret avslutat.

Ordförande

Som alla andra Ordfs innan mig har jag ägnat mycket tid på att driva styrelsearbetet framåt samt
att stötta mina styrelsemedlemmar i deras uppgifter. Jag har representerat BIIF på sektionens
styrelsemöten och sett till så att föreningen varit behjälplig och delaktig i sektionens arbete.
Utöver alldagligt bry har jag spenderat mycket tid åt antagningsstatistiken och marknadsföringen
av programmet, samt problematik kring antagningen till RUB och RUB-studenternas
boendesituation hos AFB.

Rasmus Sandgren
Ordförande 2020

Sekreterare

BIIF-året 2020 har naturligtvis präglats av den rådande pandemin, men trots detta har
sekreterarens uppgifter bestått i någorlunda normal form. Under året har jag lagt mitt mesta krut
på styrelsens och föreningens olika möten, till vilka jag har upprättat dagordningar och skrivit
protokoll. Jag har även utfört sekreterarens nytillagda åtagande; att informera om funktionärerna
om testamenten, vilket jag upplever har fungerat bra. I egenskap av vice ordförande har jag givit
stöd till mina kollegor då de har behövt det.
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Björn Gärskog
Sekreterare 2020

Kassör

Under verksamhetsåret 2020 har jag upprättat en budget, bokfört, deklarerat, varit på möten med
pengakollegiet och löpande hjälpt styrelsen med sina utgifter och intäkter. Vidare har jag även
informerat styrelsen om olika frågor inom ekonomi och redovisning samt varit behjälplig i övriga
ärenden. Årets resultat landade på +5713,35 kr vilket vi i Styrelse -20 bestämde för att placera i
Jubileumsfonden. Mitt år som kassör har varit otroligt, gemenskapen med föreningen och
framförallt styrelsen är något jag alltid kommer bära med mig. Tack.

Simon Andersson
Kassör 2020

Studierådsordförande

Jag har under det gångna året gått på möten med programledningen, studierådskollegiet och
institutionen. Jag har även genomfört studiekvällar, utsett och gett pris för ”Årets Lärare” samt
censurerat CEQ:er. Utöver detta har en stor arbetsuppgift varit att arbeta med att omvandla
Brandingenjörsprogrammet till ett Civilingenjörsprogram, då möten har behövts anordnas,
åsikter sammanställas och tydlig kommunikation upprätthållas. Samarbetet mellan programmens
studierådsordförande och utbildningsministern har funkat bra. Jag har även agerat länk mellan
studenter och föreläsare angående förändringar och åsikter som behövts genomföras och höras,
en puck som vägt extra tungt under den rådande pandemin.

Alexander Dreveros,
Studierådsordförande 2020

Sexmästare
Under året har jag tillsammans med Brandsex fixat mat och dryck till lunchpresentationer. Under
våren anordnade vi en sittning för alla Fhøb på LTH tillsammans med A-sektionen. Sedan
anordnade vi även BIIF-skiphtet tillsammans med resten av styrelsen. På hösten fixade vi mat
och fika åt de nya studenterna till de olika eventen under vecka noll och kursgården. Vi höll även i
programsittningen och en sektionspub under nollningen. Vi hann också planera för höstfesten
som vi tyvärr sedan behövde ställa in. Utöver det så har jag varit med i det gemensamma
styrelsearbetet under verksamhetsåret.

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

SID 26(29)



BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

Sofie Hellsten
Sexmästare 2020

Informationschef

Under mitt år som Informationschef  har jag, utöverdet arbete som gjorts tillsammans med
styrelsen, uppdaterat våra sociala medier med information, varit delaktig i redigering av
Brandingenjörsfilmen samt marknadsföringen av den som gjordes tillsammans med Jonas, Jocke
och Rasmus. Jag har även förberett inför nollningen med bland annat tygmärken, overaller,
reflexband, datorintroduktion, samt även försäljning av tygmärken och overaller. Jag har även haft
ansvar för att skriva ut affischer för våra events, samt köpt in funktionärstack i form av en
BIIF-filt. Jag hjälpte även till att driva BIIFs Mustaschkamp, där vi auktionerade ut BIIF-merch
och pengarna gick direkt till Mustaschkampens insamling.

I slutet av mitt år som Informationschef  rensade jag igenom förrådet, och gjorde det fint och i
ordning inför BIIF21!

Jag vill gärna avsluta med att säga trots att vårt år som styrelse inte blev det mest aktiva året på
grund av pandemin så gjorde vi det bästa av situationen och gjorde det vi kunde för våra
medlemmar. Så, tack BIIF20 för ett härligt år!

Annie Johansson
Informationschef  2020

Arbetsmarknadskontakt
Verksamhetsåret 2020 var på många sätt ett speciellt år, vilket resulterade i att styrelsen fick
omarbeta gamla rutiner och tänka kreativt. I den mån det har varit möjligt har jag anordnat
fysiska lunch- och kvällspresentationer tillsammans med både konsultföretag och räddningstjänst.
Utöver det har jag arbetat fram en alternativ plan för hur digitala event kan läggas upp med målet
att både locka studenter och behaga näringslivet.

Tillsammans med min AMK-grupp har jag planerat en Stockholmsresa som tyvärr fick skjutas
upp. Min förhoppning var istället att genomföra den under våren 2021, men med hänsyn till
restriktionerna fick även den ställas in. Jag hoppas på att en givande resa kan genomföras i höst
med nuvarande AMK så att traditionen får leva vidare.

Jag har även fört en inledande diskussion med BRINN kring hur konsultföretagens
rekryteringsprocess via skolorna ska gå till. Detta har främst varit kopplat till sommarjobb och att
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hitta en passande tidpunkt på året för att minska eventuell stress för studenterna. Utöver att vara
delaktig i det övriga styrelsearbetet har jag även engagerat mig i programrevideringen.

Lisa Spennare
Arbetsmarknadskontakt 2020

Sportbas

Jag har under året planerat och genomfört en tentafika tillsammans med VoV-event och L-tek.
Sedan har jag och sportrådet anordnat en dag ute i Habo Ljund där det spelades golf. Jag har även
beställt två stycken pokaler till de traditionsenliga turneringarna i innebandy och fotboll. I övrigt
har jag även hjälpt andra styrelsemedlemmar i den mån det har varit möjligt.

Daniel Bergstedt
Sportbas 2020
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BILAGA 8: Revisionsberättelse
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