
BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE 2022
Datum 2022-03-29

Tid 17.15

Plats

Belsutande
Övriga närvarande

V:C

Se bilaga 1
Hanna Lindblom

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Ebba Thor förklarar mötets öppnande kl 17:15.

§ 2 Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd
Inga invändningar mot mötets behörighet eller mötets
röstlängd.

§ 3 Val av mötesfunktionärer
Mötesordförande
Beslut: Mötet väljer Ebba Thor som mötesordförande.

Mötessekreterare
Beslut: Mötet väljer Ebba Johansson som mötessekreterare.

Justeringspersoner:
Beslut: Mötet väljer Gina Hvarfvenius och Martina
Enochsson som justeringspersoner.

Rösträknare:
Beslut: Mötet väljer Olivia Silverberg och Gina Hvarfvenius
som rösträknare.

§ 4 Adjungeringar
Hanna Lindblom närvarar under mötet.
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§ 5 Dagordning
Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

§ 6 Utmärkelsen Årets lärare på Brandingenjörs- respektive        Riskhanteringsprogrammet

Ordförande Ebba Thor presenterar årets lärare på
Brandingenjörsprogrammet. Den lärare som röstats fram är
Henrik Hassel. Motiveringen lyder:

“Henrik är en engagerad lärare med stor pedagogisk förmåga. När
man pratar med Henrik får man alltid ett trevligt bemötande och han
tar sig alltid tid för frågor och diskussioner. Henriks positiva energi och
sitt engagemang för att studenterna ska lära sig smittar av sig och ger
alltid extra motivation att göra sitt bästa. Henrik är verkligen den
bästa läraren man kan tänka sig!”

Henrik Hassels kunde inte närvara under mötet men tackade
för utmärkelsen med en förinspelad video.

Ordförande Ebba Thor presenterar årets lärare på
Riskhanteringsprogrammet.. Den lärare som röstats fram är
Hanna Lindblom. Motiveringen lyder:

“Hanna har ett otroligt engagemang både för studenterna och för
ämnet. Hon är förstående och lägger sig på den nivån studenten behöver
och utvecklas vidare av. Det märks att Hanna har en stor vilja för
studenternas bästa. Alla borde ha en lärare som Hanna under sitt
liv!”

Hanna Lindblom tackar hjärtligt för priset.

Henrik Hassel kommer få sitt namn ingraverat på
brandsprutan och Hanna Lindblom kommer att få sitt namn
ingraverat på riskvågen.
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§ 7 Beslutsuppföljning
Ingen beslutsuppföljning.

§ 8 Information
Under första delen av året har styrelsen 22 spenderat tid på
att lära känna sina poster och planerat mycket inför det
kommande året. Styrelsen har anordnat event och aktiviteter
både individuellt och tillsammans, bland annat fika för
IMFSE-studenterna och klättring.

§ 9 Inkomna motioner
Styrelsen har inte mottagit några motioner.

§ 10 Inkomna propositioner

Silverberg presenterar styrelsens proposition gällande
Ändring avseende Studerandeskydd- och
Likabehandlingsombud (se bilaga 4, proposition 1.1).
Beslut: Mötet bifaller ändringar av proposition 1.1.

Enochsson presenterar styrelsens proposition gällande
Ändring avseende Studierådet (se bilaga 4, proposition 1.2).
Beslut: Mötet bifaller ändringar av proposition 1.2. Detta
kommer röstas igenom ytterligare en gång på nästa
terminsmöte.

Hvarfvenius presenterar styrelsens proposition gällande
Ändring avseende Studierådsordförande (se bilaga 4,
proposition 1.3).
Mötet diskuterar omformulering av klass till årskull i stadgar
och reglemente något som ska kollas över till kommande
möten.
Beslut: Mötet bifaller ändringar av proposition 1.3.

§ 11 Budget
Gina Hvarfvenius presenterar styrelsens budgetförslag för
verksamhetsåret 2022 (se Bilaga 6).
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Beslut: Mötet beslutar att bifalla styrelsens budgetförslag för
verksamhetsåret 2022.

§ 12 Paus
Mötet avbröts av brandlarm i byggnaden, utrymning av
lokalen gjordes 17:40. Mötet återupptogs 17:55.

§ 13 Föregående styrelse
Verksamhetsberättelse för 2021 läses upp av föregående
styrelse, se Bilaga 7.

§ 14 Val av valberedningsgrupp
Arvid Karlsson Bi19
Alva Larsson Bi20
Tilde Ryding Bi21
Rh21, Rh20 saknas
RUB saknas

Beslut: Följande röstas igenom och styrelsen tillsätter de
vakanta posterna genom intervju.

§ 15 Revisionsberättelse
Ordförande läser upp Revisionsberättelsen (istället för
revisorer Rasmus Sandgren och Björn Gärskog) för
verksamhetsåret 2021, se Bilaga 8.

Revisorerna föreslår att mötet beviljar 2021 års styrelsens
ansvarsfrihet.

Beslut: Mötet beviljar föregående BIIF-styrelse
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021.

§ 16 Övrigt

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat kl 18:25.
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Ebba Thor, föreningsordförande Ebba Johansson, sekreterare

Gina Hvarfvenius , justerare Martina Enochsson, justerare

Ebba Thor, mötesordförande
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BILAGA 1 - RÖSTLÄNGD

Styrelsen:
Ebba Thor, Bi20
Ebba Johansson, Bi20
Gina Hvarfvenius, Bi19
Olivia Silverberg, Bi20
Martina Enochsson, Bi20

Medlemmar:
Daniel Rikse, Bi20
Madeleine Häggqvist, Bi19
Moa Nyström, Bi21
Tilde Ryding, Bi21
Lucas Aronsson, Bi21
Hanna Ivansson, Bi20
Arvid Karlsson, Bi19
Erik Johansson, Bi19
Linnea Lindeblad, Bi19
Albin Cronberg, Bi21
Julius Zonnander, Bi21
Samantha Karim Hamoudi, Bi21
Karl-Johan Granåsen, Bi21
Franz Braun, Bi21
Maja Alvesson, Bi19
Johan Wallentheim, Bi18
Olivia Abrahamsson, Bi19
Tim Hemmel, Bi19
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BILAGA 2 - DAGORDNING

DAGORDNING VÅRTERMINSMÖTE 2021
Datum 2022-03-29

Tid 17.15

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 Utmärkelsen Årets lärare på Brandingenjörs- respektive
Riskhanteringsprogrammet

§ 7 Beslutsuppföljning

§ 8 Information

§ 9 Inkomna motioner

§ 10 Inkomna propositioner
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§ 11 Budget

§ 12 Föregående styrelse Paus

§ 13 Val av valberedningsgrupp Föregående styrelse

§ 14 Revisionsberättelse Val av valberedningsgrupp

§ 15 Övrigt Revisionsberättelse

§ 16 Mötets avslutande Övrigt

§ 17 Mötets avslutande

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

SID 8(29)



BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

BILAGA 3 - BESLUTSUPPFÖLJNING HT21
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BILAGA 4 – PROPOSITIONER

Proposition 1.1 Ändring avseende Studerandeskydd- och
Likabehandlingsombud

Bakgrund
Studerandeskydd- och likabehandlingsombudet är en post som ofta har hamnat mellan stolarna i
studierådet och det har ibland varit oklart varför denne har varit med i studierådet. Vi vill nu helt
fastställa rollen i studierådet genom att införa en konkret formulering kring dennes roll. Genom
att studerandeskydd- och likabehandlingsombudet får en fastställd roll i studierådet blir det också
solklart att denne skall vara med på studierådets möten, kickoffs och andra aktiviteter.

Yrkande
BIIF styrelse 2022 yrkar därmed

Att i Reglemente, under Studerandeskydd- och Likabehandlingsombud ändra:

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 vid behov ingå i studierådet,
• 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,

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

SID 10(29)



BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

• 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.

till

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 vid behov 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.

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

SID 11(29)



BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

Proposition 1.2 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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Proposition 1.3 Ändring avseende Studierådsordförande

Bakgrund
Vi vill lägga till att studierådsordföranden ska hålla en kort introduktion till kursutvärderingar för
att underlätta för nya representanter i studierådet. Just nu finns det ingenting som säkerställer att
nya representanter i studierådet får den information de behöver för att kunna utföra sin roll.
Studierådsordföranden är också representant i instutitionsstyrelsen, vi vill därför förtydliga detta i
reglementet. Sist men inte minst vill vi ändra en formulering för att förtydliga att
studierådsrepresentanterna gäller årskurser och inte klasser.

Yrkande
BIIF styrelse 2022 yrkar därmed

Att i Reglemente, under Studierådesordförande ändra:

Studierådsordförande
Det åligger studierådsordförande

● att leda studierådets arbete,
● att sammankalla studierådet minst två (2) gånger per termin,
● att sitta med i kårens studierådskollegium,
● att eftersträva att det finns minst två studierådsrepresentanter från varje klass med i

studierådet. Val av studierådsreprentant görs på lämpligt sätt,
● att sitta med i programledningen,
● att hålla medlemmarna informerade om aktuella utbildningsfrågor,
● att tillsammans med studierådet utse studentrepresentanter till utbildningsnämnden,

institutionsstyrelsen för bygg och miljöteknologi samt programledningen,
● att samverka med sektionens utbildningsminister,
● att vid förfrågan tillgodose information och/eller representation under gymnasiedagar på

LTH, samt
att lämna ett testamente till sin efterträdare.

till
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Studierådsordförande
Det åligger studierådsordförande

● att leda studierådets arbete,
● att sammankalla studierådet minst två (2) gånger per termin,
● att sitta med i kårens studierådskollegium,
● att eftersträva att det finns minst två studierådsrepresentanter från varje klass årskurs med

i studierådet. Val av studierådsreprentant görs på lämpligt sätt,
● att hålla en kursutvärderingsutbildning för studierådsrepresentanter så snart som möjligt

efter tillsättning,
● att sitta med i programledningen samt institutionsstyrelsen,
● att hålla medlemmarna informerade om aktuella utbildningsfrågor,
● att tillsammans med studierådet utse studentrepresentanter till utbildningsnämnden,

institutionsstyrelsen för bygg och miljöteknologi samt programledningen,
● att samverka med sektionens utbildningsminister,
● att vid förfrågan tillgodose information och/eller representation under gymnasiedagar på

LTH, samt
● att lämna ett testamente till sin efterträdare.
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BILAGA 5 – MOTIONER
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BILAGA 6 – BUDGETFÖRSLAG

BIIF21 BIIF22

Administration Ändrat

Kontorsmaterial

(utskriftspengar) -1000 -1000 Nytt

Porto -300 -300 Alternativ

Internet/Webb -900 -1400

Bankkostnader -1500 -1500

Reklam och PR (julkort,

julpresent till PGL och styret) -1500 -1500

Utgifter Styrelserum -1500 -1500

Summa -6700 -7200
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Arbetsmarknadsutskottet

Branschdag

Intäkter branschdag 120000 0

Utgifter branschdag -30000 0

Försäljning branschdagspub

dryck 12500 0

Försäljning branschdagspub mat 5000 0

Inköp branschdagspub dryck -10000 0

Inköp branschdagspub mat -5000 0

Försäljning AMK-Presentation 65000 80000

Annonsförsäljning hemsida 54000 54000

Summa 211 500 134 000

Stockholmsresan

Intäkt Stockholmsresan 90000 45000

Kostnad Stockholmsresan -70000 -35000

Tillstånd och avgifter 0 0

Övrigt 0 0

Summa 20 000 10 000

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

SID 19(29)



BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

Funktionärer

Mat styrelsen -3000 -3000

Representation styret -5600 -5600

Styrelseskiphte -9000 -9000

Skiphte funktionärer -15000 -15000

Kickoffstyrelse -1600 -1600

Funktionärskickoffer -4800 -4800

Kläder till styrelsen -4000 -9000

Sponsring kläder styrelse 5000

Kläder till brandsex -3000 -3000

Tack till arbetare Höstfest -5000 -5000

Tack till funktionärer -10000 -10000

Mat brandsex -1500

Fika funktionärer -2500

Summa -61 000 -65 000
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Sporten

Fotboll -2000 -2000

Innebandy -2400 -2400

Aktiviteter -4000 -5500

Summa -8400 -9 900

Höstfesten

Försäljning höstfest mat 90000 100 000

Försäljning höstfest dryck 30000 40000

Inköp höstfest övrigt -44000 -44000

Inköp höstfest mat -45000 -45000

Inköp höstfest dryck -46000 -46000

Summa -15 000 5 000

Nollning

Nollningsutgifter (kursgård) -20000 -20000

Summa -20 000 -20 000
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PR

Försäljning PR 60000 60000

Inköp PR -70000 -80000

Sponsring Ovvar 10000 20000

Summa 0 0

Övrigt

Event efter nollning -5000 -5000

Påskmys -4000 -4000

Julmys -4000 -4000

Mat HT och VT-möte -6000 -6000

Oförutsedda händelser -8000 -8000

BIIF reser till BRINN -6000 -12000

BRINN kommer till BIIF -2400 -2400

Tentafika till medlemmar −1500 Borttagen

Fika till sektionssafari och IMFSE -200 -700

Tentafirande till ettorna -1000 -1500

Inköp av Tält -10 000

Sektionsbidrag -18 000 -18 000
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Datorintroduktion v.0 1500 Borttagen

Summa -54 600 -71 600

Jubileumsfesten

Summa -50 000 0

TOTALT 15 800 -24 700
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BILAGA 7 – VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Att vara ordförande i BIIF har varit väldigt givande och jag har fått med mig många erfarenheter.
Året i sig har stundtals varit tufft och då inte bara på grund av pandemin utan också för att det
inte alltid är så enkelt att vara verksam i en ideell studentförening. Från början var allting nytt och
det tog tid innan alla kom in i sina roller. Det tog tid innan alla kände sig trygga med att ta beslut
och känna att det jag, och vi som styrelse, väljer att göra är rätt för det finns inget facit. Detta är
som sagt bara utöver studenttiden och ska vara ett av de roligaste åren!

Jag är supertacksam för den stöttningen jag fick av min företrädare Rasmus och jag hoppas att jag
ska kunna ge Ebba samma stöd. Jag är också tacksam för hur vi i styrelsen under året har kunnat
ha det högt i tak och prata om allt. Det har varit fantastiskt att få göra detta med just er och jag
vill säga tack till er alla för allt roligt vi haft under året!

Jag lämnar nu med trygghet över till Ebba och resterande styrelse som kommer sköta detta hur
bra som helst. Jag hoppas ni får en lika härlig tid som vi hade. Till sist vill jag tacka föreningen för
det förtroende ni gav mig och styrelsen 21!

Styrelsen

Styrelsen 2021 tog vid den 1 januari efter ett varmt välkomnande av styrelsen 2020. Den 18/1
hölls det första mötet och det var en annorlunda början på vårt år då vi  inte kunde hålla några
fysiska möten. I början fick vi hålla oss till hederliga zoom.

Trots den annorlunda starten hade vi mycket att stå i. Den första tiden gick åt planering av
branschdagen och jubileumet (som tyvärr ställdes in) och även om det såg mörkt ut på våren med
fysiska träffar lyckades vi även planera in ett event tillsammans med VOV-event och L-tek.

Inför sommaren såg allt diffust ut angående hur hösten skulle bli, men vi försökte hålla hoppet
uppe och planerade för en vanlig skolstart. När augusti närmade sig såg allt ljusare ut. Vi skulle få
ta emot nollorna på plats, och till och med få åka på kursgården där duktiga brandsex hjälpte till
att laga en utmärkt trerättersmiddag.
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Hösten började se normal ut, vilket innebar att en massa roliga events kunde utföras. Bland annat
kunde vår höstfest äntligen hållas efter ett års uppehåll. Även branschdagen, innebrandy och
Stockholmsresan gick av stapeln.

Den 15 december förklarades det sista mötet avslutat och vårt verksamhetsår var därmed
avklarat.

Ordförande

Under mitt år som ordförande har jag lärt mig massor! Det har varit superkul att få lära känna
styrelsen och stötta dem i alla deras uppgifter. Jag har också ägnat mycket tid till att driva
styrelsearbetet framåt, representerat BIIF på sektionens styrelsemöten och sett till så att
föreningen har varit behjälplig och delaktig i sektionens arbete. Att vara med och planera
nollningen var superkul och något jag la ner väldigt mycket tid på.
Jag är väldigt glad att jag tog och fick chansen att vara med i BIIF och nu känns det jättebra att
lämna över till Ebba!

Olivia Abrahamsson
Ordförande 2021

Sekreterare

Trots att det har varit ett annorlunda verksamhetsår för styrelsen 2021 har sekreterarens uppgift
ändå bestått i någorlunda form. Jag har under min tid ansvarat för upprätthållning av dagordning
och protokoll på de möten som ägt rum inom föreningen. På vårt första möte valdes jag även in
som vice ordförande, vilket innebar att jag stöttade Olivia och resterande styre med allt de kunde
tänkas behöva.

Linnea Lindeblad
Sekreterare 2021
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Kassör

Året som kassör i BIIF21 började väldigt lugnt. Efter överlämningen i januari var det full
coronapandemi hela våren, och mitt arbete gick långsamt fram till maj. Men efter sommaren drog
det igång rejält, och jag fick desto mer att göra. Att sköta föreningens ekonomi under 2021 har
inneburit en hel del jobb, men samtidigt har det varit ett tacksamt år att göra det. Inkomstmässigt
har det under året varit svårare att få till lunchföreläsningar och kvällspresentationer på grund av
pandemin, men detta har täckts upp av att vi kunnat hålla en normal branschdag. Jag är också
väldigt glad över att vi kunde hålla en normal introvecka för Bi21. Mitt år är nu över, och det
känns bra att lämna över till Gina. Lika bra känns det att vi under året gått nästan 60 000 kr plus.
Jag både tror och hoppas att styrelsen 22 får ett lika roligt år som vi fick, och vill önska er ett stort
lycka till!

Daniel Rikse
Kassör 2021

Studierådsordförande

Året som studierådsordförande har för mig gått väldigt bra. Har representerat
brandingenjör-studenterna på programledningsmöten, srx-möten med teknologkåren och möten
med institutionsstyrelsen. Arbetsbördan initialt kändes övermäktig men när jag blev mer och mer
varm i kläderna så blev det lättare. Årets lärare i brand och risk tilldelades, nya klassrepresentarer
Bi-21 valdes in och studiekvällarna första tentaperioden LP1 genomfördes. Det känns tryggt att
lämna över till Josef, han kommer att göra ett toppenjobb. Tack för detta år och lycka till med allt!

Erik Johansson
Studierådsordförande 2021
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Sexmästare

Under året har jag tillsammans med Brandsex fixat mat till eventet “Bäst på V-sektionen”, VT-
och HT möte samt en lunchpresentation. Vi fixade mat och fika till de nya ettorna under vecka
noll samt på kursgården. Vi höll även i programsittningen och en sektionspub under nollningen.
Senare under hösten kunde vi även genomföra Höstfesten samt hålla i branschdagspuben. Utöver
det så har jag varit med i det gemensamma styrelsearbetet under verksamhetsåret.

Madeleine Häggqvist
Sexmästare 2021

Informationschef

Under 2021 har jag postat information på sociala medier kring bland annat evenemang och annat
som har hänt under året. Olika typer av informationsblad har designats och printats ut, såsom
affischer, inbjudningar, menyer och diplom. Möten har hållits tillsammans med Webbi,
Ordförande 2021 och 2020 om brandingenjörsfilmen där jag har  varit drivande i
marknadsföringen. Har även haft hand om olika inköp som gjorts under året, främst inför
nollningen.

Maja Alvesson
Informationschef  2021

Arbetsmarknadskontakt

Det här året har jag anordnat lunchföreläsningar och kvällspresentationer med olika företag inom
branschen, fixat sponsorer och publicerat jobbannonser på BIIF:s hemsida. Under hösten var det
full rulle med både Branschdagen och Stockholmsresan där jag hade hjälp av den fantastiska
AMK-gruppen och styrelsen. Och såklart har jag haft en otroligt rolig tid med nollningen och
annat tillsammans med styrelsen.

Elsa Lind
Arbetsmarknadskontakt 2021
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Sportbas

På grund av pandemin var det tyvärr svårt att hålla i aktiviteter och prova-på-event. Under hösten
kunde brands årliga innebrandyturnering hållas vilket blev ett lyckat event. Utöver det så har det
mest blivit möten, skriva under dokument och stötta de andra i styret när det behövdes hjälp.

Johan Wallentheim
Sportbas 2021
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BILAGA 8 – Revisionsberättelse
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