BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – VÅRTERMINSMÖTE

§1
Mötets öppnande
§2
Mötets behörighet samt
upprättande av röstlängd
§3
Mötesfunktionärer

Datum

2019-04-08

Tid

17.15

Plats

V:B
John Ericssons väg 1
222 41 Lund

Beslutande

Se bilaga 1, röstlängd

Övriga närvarande

Nils Johansson
Magnus Hagelsteen

Ebba Johnsson förklarar mötet öppnat klockan 17:15.
Inga invändningar mot mötets behörighet eller upprättande av
röstlängd.
Mötesordförande
Beslut: Mötet väljer Ebba Johnsson till mötesordförande.
Mötessekreterare
Beslut: Mötet väljer Ellen Rubinstein till mötessekreterare.
Justerare och rösträknare
Beslut: Mötet väljer Hanna Sandström och Wilma Klemedsson
till justerare och tillika rösträknare.

§4
Adjungeringar
§5
Dagordning

Nils Johansson och Magnus Hagelsteen närvarar under mötet.
Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick då punkt 9
stryks då fika bjudits på innan mötet.
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§6
Utmärkelsen Årets lärare på
Brandingenjörs- respektive
Riskhanteringsprogrammet

Studierådsordförande Gustaf Zetterberg presenterar årets lärare
på Brandingenjörsprogrammet. Den lärare som stadgeenligt
röstats fram av avgående brandingenjörsklass (Bi16) är Nils
Johansson.
Motiveringen lyder:
”Nils är en kompetent och duktig föreläsare. Alltid med glimten i ögat.
Hans dörr står alltid öppen om man har frågor och strävar efter att vi
studenter ska lyckas. Med engagemang och pedagogiska föreläsningar är
Nils en oersättlig tillgång till Brandingenjörsprogrammet.”
Studierådsordförande Gustaf Zetterberg presenterar årets lärare
på Riskhanteringsprogrammet. Den lärare som stadgeenligt
röstats fram av avgående riskhanteringsklass (Rh17) är Magnus
Hagelsteen.
Motiveringen lyder:
”Magnus är alltid väldigt mån om oss studenter. Med ett gemensamt
engagemang med studenterna, får han oss att göra, utmana och lära oss mer
än vad man tidigare gjort. Utöver detta är Magnus en duktig lärare som är
väldigt öppen, förståelsefull, lyhörd och bidrar till god stämning bland
studenter. Med den kunskap och erfarenhet Magnus bär på bidrar han till
ett lärande på mycket hög nivå.”
Nils kommer att få sitt namn ingraverat på brandsprutan och
Magnus kommer att få sitt namn ingraverat på riskvågen.

§7
Beslutsuppföljning:

På föregående terminsmöte (höstterminsmötet, 2018-11-22)
röstades nedanstående propositioner gällande föreningens
stadgar igenom. Stadgeenligt måste sådana ändringar röstas
igenom på två av varandra följande terminsmöten (Stadgar,
§21:1) innan de träder i kraft.
Proposition 2.1 gällande ”Ändring i stadgar gällande PR-gruppen” (se
bilaga 2).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.1.
Proposition 2.2 gällande ”Ändring i stadgar gällande Datorgruppen”
(se bilaga 2).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.2.
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Proposition 2.3 gällande ”Ändring i stadgar gällande Bastumästeriet”
(se bilaga 2).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.3.
Proposition 2.4 gällande ”Ändring i stadgarnas innehållsförteckning”
(se bilaga 2).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 2.4.

§8
Information

Ordförande
Ebba har sammankallat till möten. Hon har deltagit i några
av V-sektionens styrelsemöten. Ebba har även tillsammans
med styrelsen anordnat ett extrainsatt föreningsmöte samt
börjat med planeringarna inför nollningen. Hon har även
varit tillgänglig för att hjälpa till där det behövs.
Sekreterare
Under våren har Ellen till största del skrivit protokoll och
haft lite extra koll på vad som står i stadgar och reglemente.
Ellen har även valts in som Vice Ordförande i BIIF 19.
Kassör
Karin har under våren fakturerat, betalt fakturor och privata
utlägg, bokfört och deklarerat. Vidare har hon bytt
kontoplan till BAS, börjat kika på periodiseringsfond och
gjort budget för året.
Studierådsordförande
Gustaf har under våren gått på mycket möten, däribland
CEQ:möten, SRX-möten, möten med programledningen
och möten med institutionsstyrelsen. Han har även
censurerat CEQ:er, utsett CEQ vinnare och delat ut CEQ
tårta. Gustaf har jobbat nära med Utbildningsminstern och
övriga studieråden på sektionen och har bra kontakt med
dessa. Han har även haft samråd med studenter, lärare och
kursansvariga gällande kurser som inte fungerat bra.
Sexmästare
Wilma har under våren jobbat med sitt Brandsex och fixat
mat och dryck till vårens företagspresentationer. Wilma och
Brandsex har dessutom lagat trerätters till Storskiphtet och
fixat fika till VT-mötet. Hon har även börjat planera inför
Höstfesten.
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Informationschef
Elin har arbetat med fortlöpande PR-arbete och informerat
om våra event på sociala medier och via affischering.
Informationschefen har utsetts som ansvarig för ”Skugga”funktionen som även finns upplagd på hemsidan. Nytt för i
år är även att en gåva i form av sweatshirts arbetats fram till
våra funktionärer.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har anordnat lunch- och kvällspresentationer, där Briab,
Uppsala Räddningstjänst, Bricon, BKB och Fire AB besökt
oss under våren. Siri har med AMK-gruppen planerat och
marknadsfört Brand och Risks Branschdag, där 25 företag
lämnat intresseanmälan. Hon har tillsammans med AMKgruppen börjat planera Stockholmsresan och höstens
företagspresentationer. Siri har dessutom lagt ut
sommarjobb på hemsidan.
Sportbas
Hanna har haft sitt första evenemang (Crossfit) och har
planerat inför fotbollsturneringen den 5 maj. Hon och
sportrådet planerar inför kommande evenemang och
hösten.
§9
Fikapaus
§ 10
Inkomna propositioner

Punkt struken enligt punkt 5.
Elin Oscarsson presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i reglementet gällande vad som åligger Informationschefen” (se
bilaga 3, proposition 3.1).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 3.1.
Elin Oscarsson presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i reglementet gällande Infogruppen” (se bilaga 3, proposition
3.2).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 3.2.
Karin Abrahamsson presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i Stadgar gällande föreningens ekonomi”
(se bilaga 3, proposition 3.3).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 3.3.
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Hanna Sandström presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i stadgar gällande Föreningens Styrelse” (se bilaga 3,
proposition 3.4)
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 3.4.
Ebba Johnsson presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i reglemente gällande Styrelse och Funktionärer” (se bilaga 3,
proposition 3.5).
Jacob Kullman yrkar på att ändra propositionen och då ändra
sista raden till under ordförande istället för under styrelsen.
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 3.5 med
förändring enligt yrkande.
Gustaf Zetterberg presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i reglemente gällande Studierådsordförande” (se bilaga 3,
proposition 3.6).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 3.6.
Gustaf Zetterberg presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i reglemente gällande Styrelse” (se bilaga 3, proposition 3.7).
Beslut: Mötet beslutar att avslå proposition 3.7.
Gustaf Zetterberg presenterar styrelsens proposition gällande
”Ändring i Stadgar under Kapitel 8” (se bilaga 3,
proposition 3.8).
Beslut: Mötet beslutar att avslå proposition 3.8.
Ebba Johnsson presenterar styrelsens proposition gällande ”
Ändring i Reglemente angående Logotyper i dokumentet” (se bilaga 3,
proposition 3.9).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 3.9.
Ebba Johnsson presenterar styrelsens proposition gällande ”
Ändring i Stadgar angående Logotyper i dokumentet” (se bilaga 3,
proposition 3.10).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 3.10.

§ 11
Inkomna motioner

Karin Abrahamsson presenterar styrelsens proposition gällande
” Ändring i reglemente gällande bidrag till sektionen under styrelsen” (se
bilaga 3, proposition 3.11).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla proposition 3.11.
Pontus Gresne presenterar sin motion gällande ”Införande av
Skyddshelgon till föreningen” (se bilaga 4, motion 4.1.).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla motion 4.1.
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§ 12
Budgetförslag

§ 13
Föregående styrelse

Karin Abrahamsson presenter styrelsens budgetförslag för
verksamhetsåret (se bilaga 5).
Beslut: Mötet beslutar att bifalla styrelsens budgetförslag för
verksamhetsår 2019.
Jacob Kullmann läser upp föregående styrelses
verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2018, se bilaga 6.
Ellen Rubinstein läser upp Vicktor Ridell och Karin
revisionsberättelse för 2018, se bilaga 7.
Revisorerna föreslår att mötet beviljar 2018 års styrelses
ansvarsfrihet, se bilaga 7.
Beslut: Mötet beviljar föregående BIIF-styrelse ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2018.

§ 14
Val av funktionärer

Beslut: Mötet väljer följande personer till valberedningen 2019:
• Lisa Spennare, Bi18
• Sara Svensson, Bi17
• Johan Karnelid, Bi16
• Rh18-vakant
Styrelsen 19 ges mandat att tillsätta den vakanta posten.
Representanter för Bi19 och Rh19 tillsätts till hösten.

§ 15
Övrigt

Inget övrigt.

§ 16
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:25.
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Ebba Johnsson, ordförande

Ellen Rubinstein, sekreterare

Wilma Klemedsson, justerare

Hanna Sandström, justerare
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BILAGA 1 - RÖSTLÄNGD
Styrelsen:
Ellen Rubinstein
Hanna Sandström
Wilma Klemedsson
Ebba Johnsson
Siri Westermark
Elin Oscarsson
Gustaf Zetterberg
Karin Abrahamsson

Bi18
Bi17
Bi17
Bi16
Bi16
Bi16
Bi16
Bi16

Medlemmar:
Johan Karlelid
Sara Svensson
Fanny Selin
Henry Sandell
Maja Wilhelmsson
Pontus Gersne
Anna Fasold
Jonas Larsson
Jakob Kullmann
Tomas Mo
Stefan Wadström
Marcus Nilsson
Towe Blomqvist
Johan Wallenteim
Annie Johansson
Lisa Spennare
Joakim Åberg
Sofie Hällsten

Bi16
Bi17
Bi17
Bi18
Bi17
Bi17
Bi17
Bi16
Rh18
Rh18
Bi17
Bi18
Bi18
Bi18
Bi18
Bi18
Bi18
Bi18
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BILAGA 2 - BESLUTSUPPFÖLJNING
Proposition 2.1 Ändring i stadgar gällande PR-gruppen
Bakgrund
Till följd av den nya strukturen på Styrelsen inom föreningen BIIF har flera omstruktureringar skett inom
organisationen. Detta har gjorts för att passa till den nya strukturen i styrelsen samt vilka åtaganden som de
olika funktionärsposterna har. Ändringar har gjorts i reglementet från tidigare föreningsmöten men i
stadgarna finns det en del ändringar kvar att göra.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgar under Kapitel 12 ändra

K

AP 12 PR-GRUPPEN

§ 12:1
Uppgift
§ 12:2
Sammansättning

PR-gruppen skall handha föreningens PR- och försäljningsverksamhet.
PR-gruppen består av PR-chef samt erforderligt antal övriga ledamöter, dock
maximalt två (2).

Till

K

AP 12 PR-GRUPPEN INFOGRUPPEN

§ 12:1
Uppgift
§ 12:2
Sammansättning

PR-gruppen Infogruppen skall handha föreningens PR- och försäljningsverksamhet.
PR-gruppen består av PR-chef samt erforderligt antal övriga ledamöter, dock
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maximalt två (2). Infogruppen består av Informationschef, PR-nisse (1) samt Webbi
(1).
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Proposition 2.2 Ändringar i stadgar gällande Datorgruppen
Bakgrund
Till följd av den nya strukturen på Styrelsen inom föreningen BIIF har flera omstruktureringar skett inom
organisationen. Detta har gjorts för att passa till den nya strukturen i styrelsen samt vilka åtaganden som de
olika funktionärsposterna har. Ändringar har gjorts i reglementet från tidigare föreningsmöten men i
stadgarna finns det en del ändringar kvar att göra.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgar under Kapitel 14 ändra

K

AP 14 DATORGRUPPEN

§ 14:1
Uppgift
§ 14:2
Sammansättning

Datorgruppen skall vara föreningens styrelse behjälplig i IT-frågor samt ansvara för
föreningens IT-behov i erforderlig omfattning.
Datorgruppen består av webbi samt maximalt två (2) ledamöter.

Till

K

AP 14 DATORGRUPPEN

§ 14:1
Uppgift
§ 14:2
Sammansättning

Datorgruppen skall vara föreningens styrelse behjälplig i IT-frågor samt ansvara för
föreningens IT-behov i erforderlig omfattning.
Datorgruppen består av webbi samt maximalt två (2) ledamöter.
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Proposition 2.3 Ändringar i stadgar gällande Bastumästeriet
Bakgrund
Till följd av den nya strukturen på Styrelsen inom föreningen BIIF har flera omstruktureringar skett inom
organisationen. Detta har gjorts för att passa till den nya strukturen i styrelsen samt vilka åtaganden som de
olika funktionärsposterna har. Ändringar har gjorts i reglementet från tidigare föreningsmöten men i
stadgarna finns det en del ändringar kvar att göra.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i stadgar under Kapitel 16 ändra

K

AP 16 Bastumästeriet

§ 16:1
Uppgift

§ 16:2
Sammansättning

Bastumästeriet skall handha tillträde till den bastu som brandteknik förfogar över
och sköta utlåningen av denna till föreningens medlemmar.

Bastumästeriet är en undergrupp till Webbi och består av erforderligt antal
ledamöter, dock maximalt två (2).

Till

K

AP 16 Bastumästeriet

§ 16:1
Uppgift

Bastumästeriet skall handha tillträde till den bastu som brandteknik förfogar över
och sköta utlåningen av denna till föreningens medlemmar.
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§ 16:2
Sammansättning

Bastumästeriet är en undergrupp till Webbi och består av erforderligt antal
ledamöter, dock maximalt två (2).
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Proposition 2.4 Ändringar i stadgarnas innehållsförteckning
Bakgrund
Till följd av den nya strukturen på Styrelsen inom föreningen BIIF har flera omstruktureringar skett inom
organisationen. Detta har gjorts för att passa till den nya strukturen i styrelsen samt vilka åtaganden som de
olika funktionärsposterna har. Ändringar har gjorts i reglementet från tidigare föreningsmöten men i
stadgarna finns det en del ändringar kvar att göra.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att stadgarnas innehållsförteckning och kapitel ändra
Kap 1

Föreningen

1

Kap 2

Medlemmar

1

Kap 3

Hedersmedlemmar

1

Kap 4

Stödmedlemmar

2

Kap 5

Föreningens myndigheter

2

Kap 6

Föreningsmötet

2

Kap 7

Föreningens valberedning

4

Kap 8

Föreningens styrelse

4

Kap 9

Föreningsordföranden

5

Kap 10

Studierådet

5

Kap 11

Sexmästeriet

6

Kap 12

PR-Gruppen

6

Kap 13

Arbetsmarknadsgruppen

6

Kap 14

Datorgruppen

7

Kap 15

Sportråd

7

Kap 16

Övriga funktionärer

7

Kap 17

Föreningens ekonomi

7

Kap 18

Verksamhetsår

8

Kap 19

Revisorer

8

Kap 20

Procedurregler

8

Kap 21

Stadgar

9

Kap 22

Reglemente

9

Kap 23

Upplösning

9
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Till
Kap 1

Föreningen

1

Kap 2

Medlemmar

1

Kap 3

Hedersmedlemmar

1

Kap 4

Stödmedlemmar

2

Kap 5

Föreningens myndigheter

2

Kap 6

Föreningsmötet

2

Kap 7

Föreningens valberedning

4

Kap 8

Föreningens styrelse

4

Kap 9

Föreningsordföranden

5

Kap 10

Studierådet

5

Kap 11

Sexmästeriet

6

Kap 12

PR-Gruppen Infogruppen

6

Kap 13

Arbetsmarknadsgruppen

6

Kap 14

Datorgruppen

7

Kap 154

Sportråd

7

Kap 165

Övriga funktionärer

7

Kap 176

Föreningens ekonomi

7

Kap 187

Verksamhetsår

8

Kap 1918

Revisorer

8

Kap 2019

Procedurregler

8

Kap 2120

Stadgar

9

Kap 2221

Reglemente

9

Kap 2322

Upplösning

9
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Proposition 2.5 Ändringar i reglementet gällande vad som åligger ordföranden
Bakgrund
Efter mycket samtal med FTG (Framtidsgruppen) har vi i Styrelsen kommit fram med en strategi för att
skapa ett bättre samarbete med V-sektionen. Tidigare år har ordförande suttit som en styrelseledamot i
Sektionsstyrelsen men även att det funnits representant i V-sexmästeriet samt AktU. Nu när alla tre
representanter försvunnit så behöver vi säkerställa att samarbete fortfarande finns mellan BIIF och Vsektionen. Följande ändring är gjord i Sektionsreglementet och därför görs denna ändring i vårt reglemente.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 2 ändra
Ordförande
Det åligger ordföranden

●
●
●
●
●
●

att representera föreningen och föra dess talan,
att leda styrelsens förhandlingar,
att leda och övervaka arbetet inom styrelsen samt övervaka arbetet i funktionärsgrupperna,
att vara föreningens representant på V-sektionens styrelsemöten,
att ansvara för att föreningens styrdokument uppdateras, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Till
Ordförande
Det åligger ordföranden

●
●
●
●
●
●
●

att representera föreningen och föra dess talan,
att leda styrelsens förhandlingar,
att leda och övervaka arbetet inom styrelsen samt övervaka arbetet i funktionärsgrupperna,
att vara föreningens representant på V-sektionens styrelsemöten,
att ansvara för att föreningens styrdokument uppdateras, samt
att ansvara för att kontakten mellan V-sektionens styrelse samt utskott på V-sektionen sköts på ett bra sätt, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Proposition 2.6 Ändringar i reglementet gällande Sekreteraren och Vice ordföranden
Bakgrund
Ändringen som gjordes förra året där det åligger sekreterare att vara vice föreningsordförande, kan ses som
missvisande anser vi i styrelsen. I år har det fungerat mycket bra men vi anser att det är upp till styrelsen att
utse vice föreningsordförande, då är det säkrare att personen är villig att åtaga sig det. Dessutom har det visat
sig att vara dels sekreterare och mötesordförande när ordinarie föreningsordförande inte varit tillgänglig för
möte. Därför anser vi att Styrelsen ska få utse en vice ordförande internt.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 2 ändra
Sekreterare
Det åligger sekreteraren

●
●
●
●
●

att vara vice föreningsordförande,
att vid styrelsens möten föra protokoll,
att delge medlemmarna information om föreningens löpande verksamhet,
att tillsammans med föreningens styrelse tillse att det finns uppdaterad information om föreningens tidigare styrelser,
samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Samt
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 där ej annat beslutats verkställa föreningsmötets beslut,
att bereda ärenden som skall behandlas på föreningsmötet,
att kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens löpande verksamhet,
att kontinuerligt sköta föreningens kontakter med externa organ som berör föreningen och dess medlemmar,
att överse och hålla föreningens stadgar och reglemente aktuella,
att till avgående styrelse tilldela hedersbetygelse och diplom, så
att den som suttit i styrelsen i ett (1) år tilldelas BIIF:s medalj i brons,
att den som suttit i styrelsen i två (2) år tilldelas BIIF:s medalj i silver,
att den som suttit i styrelsen i tre (3) år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt
att den som suttit i styrelsen i fyra (4) år tilldelas en spark i baken av tillträdande ordförande och ges en skarp
tillrättavisning om att vederbörande snarast bör ta ut sin examen,
att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs,
att tillse att det var tredje (3) år anordnas en branschdag,
att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

Till
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Sekreterare
Det åligger sekreteraren

●
●
●
●
●

att vara vice föreningsordförande,
att vid styrelsens möten föra protokoll,
att delge medlemmarna information om föreningens löpande verksamhet,
att tillsammans med föreningens styrelse tillse att det finns uppdaterad information om föreningens tidigare styrelser,
samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Samt
Kapitel 2 STYRELSE
Det åligger styrelsen

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

att utse en ersättare om en styrelsemedlem av någon anledning avgår. Företrädelsevis bör studenter från
valberedningens nomineringslista tillfrågas. Om ingen ersättare finnes kan en sittande styrelsemedlem inneha två (2)
poster,
att internt utse en vice föreningsordförande,
att där ej annat beslutats verkställa föreningsmötets beslut,
att bereda ärenden som skall behandlas på föreningsmötet,
att kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens löpande verksamhet,
att kontinuerligt sköta föreningens kontakter med externa organ som berör föreningen och dess medlemmar,
att överse och hålla föreningens stadgar och reglemente aktuella,
att till avgående styrelse tilldela hedersbetygelse och diplom, så
att den som suttit i styrelsen i ett (1) år tilldelas BIIF:s medalj i brons,
att den som suttit i styrelsen i två (2) år tilldelas BIIF:s medalj i silver,
att den som suttit i styrelsen i tre (3) år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt
att den som suttit i styrelsen i fyra (4) år tilldelas en spark i baken av tillträdande ordförande och ges en skarp
tillrättavisning om att vederbörande snarast bör ta ut sin examen,
att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs,
att tillse att det var tredje (3) år anordnas en branschdag,
att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.
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Proposition 2.7 Ändringar i reglementet gällande PR-gruppen
Bakgrund
Till följd av den nya strukturen på styrelsen har vi strukturerat upp utskotten och gjort vissa ändringar för att
det ska fungera så effektivt som möjligt. Därför anser vi att det är tydligare att döpa om PR-gruppen till
Infogruppen då det är mer korrekt mot vad gruppens syfte är. Detta medför ändringar i stadgar och
reglemente. Denna grupp kommer att istället bestå av Webbi och en PR-nisse.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 4 ändra
Informationschef
Det åligger informationschefen
●
●
●
●
●
●
●
●
●

att ansvara för att medlemmarna har tillgång till en kollektion av skälig omfattning, minst inkluderat svarta overaller,
att tillsammans med webbi tillse att BI-info skickas ut till studenterna,
att vara ansvarig för funktionärsgruppen PR-gruppen,
att ansvara för funktionärsgruppen Bastumästeriet,
att ansvara för webmastern,
att ansvara för att BIIFs aktiviteter dokumenteras i bild och att dessa bilder är tillgängliga för medlemmarna,
att svara för föreningens kontakt med sektionens infochef,
att tillsammans med föreningens sångcanteurer säkerställa att för brand- och riskingenjörer viktiga sånger ej faller i
glömska, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare

Samt
PR-grupp
Det åligger PR-gruppen

●
●
●
●
●

att vara PR-chefen behjälplig i dennes åligganden,
att bestå av erforderligt antal ledamöter, dock maximalt två (2),
att tillse att medlemmarna har tillgång till en fräsch, programanknuten kollektion av skälig omfattning,
att i stor omfattning medverka på BIIF:s arrangemang för att insamla foton och citat från föreningens medlemmar,
samt
att överlämna ett gemensamt testamente till sina efterträdare.

Till
Informationschef
Det åligger informationschefen
●
●
●
●
●
●

att ansvara för att medlemmarna har tillgång till en kollektion av skälig omfattning, minst inkluderat svarta overaller,
att tillsammans med webbi tillse att BI-info skickas ut till studenterna,
att vara ansvarig för funktionärsgruppen PR-gruppen Infogruppen,
att ansvara för funktionärsgruppen Bastumästeriet,
att ansvara för webmastern,
att ansvara för att BIIFs aktiviteter dokumenteras i bild och att dessa bilder är tillgängliga för medlemmarna,
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●
●
●

att svara för föreningens kontakt med sektionens infochef,
att tillsammans med föreningens sångcanteurer säkerställa att för brand- och riskingenjörer viktiga sånger ej faller i
glömska, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare

Samt
PR-grupp Infogruppen
Det åligger PR-gruppen Infogruppen
● att vara PR-chefen Informationschefen behjälplig i dennes åligganden.
● att bestå av erforderligt antal ledamöter, dock maximalt två (2), att bestå av en (1) PR-nisse samt en (1) Webbi,
● att tillse att medlemmarna har tillgång till en fräsch, programanknuten kollektion av skälig omfattning,
● att i stor omfattning medverka på BIIF:s arrangemang för att insamla foton och citat från föreningens medlemmar,
samt
● att överlämna ett gemensamt testamente till sina efterträdare.
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Proposition 2.8 Ändringar i reglementet gällande Webmastern
Bakgrund
Med den borttagna styrelseposten, Webbi, infördes det en ny funktionärspost som fick namnet Webmaster.
Vi i styrelsen anser att denna post bör döpas om till Webbi för traditionens skull.
Dessutom kraschade vår hemsida i somras som ni kanske märkte. Detta innebar att Webbi och PR-chef
skapade en ny hemsida och därmed tog bort inloggningen från denna. Detta för att det enbart skapade
extrajobb för Webbi och fyllde ingen annan funktion.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 3 ändra

Webmaster
Det åligger Webmastern
● att ansvara för att föreningens hemsida sköts och se till att medlemmar har tillgång till inloggningsuppgifter,
● att hålla en datorutbildning för nya studenter på brandingenjörsprogrammet i samband med introduktionen,
● att tillsammans med informationschefen tillse att BI-info skickas ut till studenterna, samt
● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Till
Webmaster Webbi
Det åligger Webmastern Webbi
● att ansvara för att föreningens hemsida sköts, och se till att medlemmar har tillgång till inloggningsuppgifter,
● att hålla en datorutbildning för nya studenter på brandingenjörsprogrammet i samband med introduktionen,
● att tillsammans med informationschefen tillse att BI-info skickas ut till studenterna, samt
● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Proposition 2.9 Ändringar i reglementet gällande Bastumästeriet
Bakgrund
BIIF har tidigare haft tillgång till bastun i brandlabbet som brandteknik förfogar över, benämnt “Brandbastun”.
Bastumästeriet skall “l handha tillträde till den bastu som brandteknik förfogar över och sköta utlåningen av denna till
föreningens medlemmar”. I september erhölls ett mail med följande budskap:
Från och med VT18 får brandbastun endast användas i anslutning till undervisning, detta på grund av en uppdaterad
riskbedömning av brandlabbets verksamhet.
Det finns alltså inte längre någon arbetsuppgift för Bastumästeriet.

BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 4 ändra

Bastumästeriet
Det åligger bastumästeriet

●
●
●
●
●

att bestå av erforderligt antal ledamöter, dock maximalt två (2),
att handha de bastunycklar BIIF förfogar över,
att sköta utlåningen av bastun till medlemmarna och tillse att den som senast varit i bastun lämnat den välstädad,
att för föreningens medlemmar anordna bastukvällar i erforderlig omfattning, samt
att överlämna ett gemensamt testamente till sina efterträdare.

Till
Bastumästeriet
Det åligger bastumästeriet

●
●
●
●
●

att bestå av erforderligt antal ledamöter, dock maximalt två (2),
att handha de bastunycklar BIIF förfogar över,
att sköta utlåningen av bastun till medlemmarna och tillse att den som senast varit i bastun lämnat den välstädad,
att för föreningens medlemmar anordna bastukvällar i erforderlig omfattning, samt
att överlämna ett gemensamt testamente till sina efterträdare.
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Proposition 2.10 Ändringar i reglementet gällande årligt bidrag till Sektionen
Bakgrund
Tidigare år har det varit en del ekonomisk orättvisa inom V-sektionen som tagits upp. Detta då V-sektionens
medel fördelas jämnt på alla medlemmar medan medel som dragits in till BIIF enbart går till våra medlemmar.
Detta skapade en diskussion som gjort att vi har fört vidare till dels FTG samt V-sektionens styrelse. Detta
ledde till en kompromiss där vi betalar för de förmåner som vi i föreningen har så som styrelserum och förråd
samt att vi får ta del av V-sektionens rabatter hos kåren.
För att detta ska bibehållas och på så sätt hållas en god ton i sektionen föreslår vi som åtgärd att betala in en
summa motsvarande L-teks budgetpost inom Sektionsbudgeten.
BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 2 ändra
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 där ej annat beslutats verkställa föreningsmötets beslut,
att bereda ärenden som skall behandlas på föreningsmötet,
att kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens löpande verksamhet,
att kontinuerligt sköta föreningens kontakter med externa organ som berör föreningen och dess medlemmar,
att överse och hålla föreningens stadgar och reglemente aktuella,
att till avgående styrelse tilldela hedersbetygelse och diplom, så
att den som suttit i styrelsen i ett (1) år tilldelas BIIF:s medalj i brons,
att den som suttit i styrelsen i två (2) år tilldelas BIIF:s medalj i silver,
att den som suttit i styrelsen i tre (3) år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt
att den som suttit i styrelsen i fyra (4) år tilldelas en spark i baken av tillträdande ordförande och ges en skarp
tillrättavisning om att vederbörande snarast bör ta ut sin examen,
att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs,
att tillse att det var tredje (3) år anordnas en branschdag,
att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

Till
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 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,
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●

●
●
●
●
●

att till avgående styrelse tilldela hedersbetygelse och diplom, så
att den som suttit i styrelsen i ett (1) år tilldelas BIIF:s medalj i brons,
att den som suttit i styrelsen i två (2) år tilldelas BIIF:s medalj i silver,
att den som suttit i styrelsen i tre (3) år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt
att den som suttit i styrelsen i fyra (4) år tilldelas en spark i baken av tillträdande ordförande och ges en skarp
tillrättavisning om att vederbörande snarast bör ta ut sin examen,
att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs,
att tillse att det var tredje (3) år anordnas en branschdag,
att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper, samt
att betala för föreningens förmåner inom V-sektionen motsvarande L-teks budgetpost i sektionsbudgeten under
samma verksamhetsår, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.
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BILAGA 3 - PROPOSITIONER
Proposition 3.1 Ändring i reglementet gällande vad som åligger informationschefen
Bakgrund
BIIF använder sig idag av tre sätt att sprida information. Facebook, Instagram och via mejl. Det tillsammans
med många ansvarsområden har gjort att Informationschefen blir en väldigt tung post. För att effektivisera
den och underlätta lite yrkar styrelsen på att ta bort Bi-infon. Informationen kommer ut på andra sätt och vi
använder bl.a. affischer med eventen listade.

BIIF:s styrelse yrkar därmed
Att i Reglementet Kapitel 2 ändra

Informationschef
Det åligger informationschefen
● att ansvara för att medlemmarna har tillgång till en kollektion av skälig omfattning, minst inkluderat svarta overaller,
● att tillsammans med webbi tillse att BI-info skickas ut till studenterna,
● att vara ansvarig för funktionärsgruppen Infogruppen,
● att ansvara för att BIIFs aktiviteter dokumenteras i bild och att dessa bilder är tillgängliga för
medlemmarna,
● att svara för föreningens kontakt med sektionens infochef,
● att tillsammans med föreningens sångcanteurer säkerställa att för brand- och riskingenjörer viktiga
sånger ej faller i glömska, samt
● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Till:
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Informationschef
Det åligger informationschefen
● att ansvara för att medlemmarna har tillgång till en kollektion av skälig omfattning, minst inkluderat
svarta overaller,
● att tillsammans med webbi tillse att BI-info skickas ut till studenterna,
● att vara ansvarig för funktionärsgruppen Infogruppen,
● att ansvara för att BIIFs aktiviteter dokumenteras i bild och att dessa bilder är tillgängliga för
medlemmarna,
● att svara för föreningens kontakt med sektionens infochef,
● att tillsammans med föreningens sångcanteurer säkerställa att för brand- och riskingenjörer viktiga
sånger ej faller i glömska, samt
● att överlämna ett testamente till sin efterträdare.
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Proposition 3.2 Ändring i reglementet gällande Infogruppen
Bakgrund
I samband med att hemsidan gjordes om förra året togs sidan med citat från medlemmar bort. Därför känns
det överflödigt att det fortfarande står i reglementet att infogruppen ska samla in citat. Därför vill vi ta bort
den delen under funktionärsgruppsbeskrivningen.

BIIF:s styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 4 ändra

Infogruppen
Det åligger infogruppen
● att vara Informationschefen behjälplig i dennes åligganden,
● att bestå av en (1) Pr-nisse samt en (1) Webbi,
● att tillse att medlemmarna har tillgång till en fräsch, programanknuten kollektion av skälig omfattning,
● att i stor omfattning medverka på BIIF:s arrangemang för att insamla foton och citat från föreningens
medlemmar, samt
● att överlämna ett gemensamt testamente till sina efterträdare.

Till

Infogruppen
Det åligger infogruppen
● att vara Informationschefen behjälplig i dennes åligganden,
● att bestå av en (1) Pr-nisse samt en (1) Webbi,
● att tillse att medlemmarna har tillgång till en fräsch, programanknuten kollektion av skälig omfattning,
● att i stor omfattning medverka på BIIF:s arrangemang för att insamla foton och citat från föreningens
medlemmar fotografera, samt
● att överlämna ett gemensamt testamente till sina efterträdare.
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Proposition 3.3 Ändring i Stadgar gällande Föreningens ekonomi
Bakgrund
Då föreningen inte längre erhåller några ekonomiska medel från sektionen vill styrelsen ta bort den punkten i
stadgarna över inkomster till föreningen.

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

K

AP 18 FÖRENINGENS EKONOMI

§ 18:1
Inkomster

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

Till

K

AP 18 FÖRENINGENS EKONOMI

§ 18:1
Inkomster

Föreningens inkomster utgöres av
a) av sektionen erhållna medel, stödmedlemsavgifter, samt
b) övriga inkomster.
c)
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Proposition 3.4 Ändring i Stadgar gällande Föreningens Styrelse
Bakgrund
För att tidigare styrelsers arbete med att effektivisera föreningen och få ner antalet poster inte ska gå bakåt vill
vi förtydliga i stadgarna att styrelsen ska bestå av 8 personer och inte fler.

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

K

AP 8

FÖRENINGENS STYRELSE

§ 8:3
Sammansättning

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

Till

K

AP 8

FÖRENINGENS STYRELSE

§ 8:3
Sammansättning

Sammansättning Styrelsen utgörs av minst åtta (8) poster, varav
föreningsordförande, kassör,
sekreterare, studierådsordförande, informationschef, sportbas, sexmästare samt
arbetsmarknadskontakt alltid skall ingå.
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Proposition 3.5 Ändring i reglementet gällande Styrelse och Funktionärer
Bakgrund
Styrelsen har fått ett intryck av att posterna Studeranderepresentant Föreningen Sveriges Brandbefäl och
Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer inte är så attraktiva att söka. Det skulle
i längden kunna leda till att föreningen inte får ut något av att sitta med i de här föreningarna och information
går oss förbi.

För att inte tappa information anser styrelsen det viktigt att studeranderepresentanterna informerar styrelsen
om vad som sägs på mötena. Vi tror att det blir lättare om de deltar på styrelsemöten vid behov.

BIIFs styrelse yrkar därmed
Att i reglemente under Kapitel 2 och Kapitel 3 ändra:
Kapitel 2 STYRELSE
Det åligger styrelsen
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

att utse en ersättare om en styrelsemedlem av någon anledning avgår. Företrädelsevis bör studenter från
valberedningens nomineringslista tillfrågas. Om ingen ersättare finnes kan en sittande styrelsemedlem inneha två (2)
poster,
att internt utse en vice föreningsordförande,
att där ej annat beslutats verkställa föreningsmötets beslut,
att bereda ärenden som skall behandlas på föreningsmötet,
att kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens löpande verksamhet,
att kontinuerligt sköta föreningens kontakter med externa organ som berör föreningen och dess medlemmar,
att överse och hålla föreningens stadgar och reglemente aktuella,
att till avgående styrelse tilldela hedersbetygelse och diplom, så
att den som suttit i styrelsen i ett (1) år tilldelas BIIF:s medalj i brons,
att den som suttit i styrelsen i två (2) år tilldelas BIIF:s medalj i silver,
att den som suttit i styrelsen i tre (3) år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt
att den som suttit i styrelsen i fyra (4) år tilldelas en spark i baken av tillträdande ordförande och ges en
skarp tillrättavisning om att vederbörande snarast bör ta ut sin examen,
att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs,
att tillse att det var tredje (3) år anordnas en branschdag,
att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper,
att betala för föreningens förmåner inom V-sektionen motsvarande L-teks budgetpost i
sektionsbudgeten under samma verksamhetsår, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

Samt
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Kapitel 3 FUNKTIONÄRER
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, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare.

Samt
Kapitel 3 FUNKTIONÄRER
Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer
Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer kan den vara som antingen är inskriven på
Brandingenjörsprogrammet eller är inskriven på Riskhanteringsprogrammet med avsikt att ta examen även på
Brandingenjörsprogrammet.
Det skall beredas möjlighet för studeranderepresentanten
•
•

att vara ordinarie ledamot i Brandingenjörsprogrammets utbildningsnämnd, om studeranderepresentanten är
studerande vid Brandingenjörsprogrammet, samt
att vara ordinarie ledamot i Riskhanteringsprogrammets utbildningsnämnd, om studeranderepresentanten är
studerande vid Riskhanteringsprogrammet.

Det åligger studeranderepresentanten
•
•

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

Till
Kapitel 2 STYRELSE
Det åligger styrelsen
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

att utse en ersättare om en styrelsemedlem av någon anledning avgår. Företrädelsevis bör studenter från
valberedningens nomineringslista tillfrågas. Om ingen ersättare finnes kan en sittande styrelsemedlem inneha två (2)
poster,
att internt utse en vice föreningsordförande,
att där ej annat beslutats verkställa föreningsmötets beslut,
att bereda ärenden som skall behandlas på föreningsmötet,
att kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens löpande verksamhet,
att kontinuerligt sköta föreningens kontakter med externa organ som berör föreningen och dess medlemmar,
att överse och hålla föreningens stadgar och reglemente aktuella,
att till avgående styrelse tilldela hedersbetygelse och diplom, så
att den som suttit i styrelsen i ett (1) år tilldelas BIIF:s medalj i brons,
att den som suttit i styrelsen i två (2) år tilldelas BIIF:s medalj i silver,
att den som suttit i styrelsen i tre (3) år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt
att den som suttit i styrelsen i fyra (4) år tilldelas en spark i baken av tillträdande ordförande och ges en
skarp tillrättavisning om att vederbörande snarast bör ta ut sin examen,
att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs,
att tillse att det var tredje (3) år anordnas en branschdag,
att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper,
att betala för föreningens förmåner inom V-sektionen motsvarande L-teks budgetpost i sektionsbudgeten under
samma verksamhetsår, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare., samt
att vid behov kalla Studeranderepresentant Föreningen Sveriges Brandbefäl och Studeranderepresentant Sveriges
Brand- och Riskhanteringsingenjörer till styrelsemöten.

Samt
Kapitel 3 FUNKTIONÄRER
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, samt
att överlämna ett testamente till sin efterträdare., samt
att i största möjliga mån delta på styrelsemöten som studeranderepresentanten är kallad till.

Samt
Kapitel 3 FUNKTIONÄRER
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Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer
Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer kan den vara som antingen är inskriven på
Brandingenjörsprogrammet eller är inskriven på Riskhanteringsprogrammet med avsikt att ta examen även på
Brandingenjörsprogrammet.
Det skall beredas möjlighet för studeranderepresentanten
•
•

att vara ordinarie ledamot i Brandingenjörsprogrammets utbildningsnämnd, om studeranderepresentanten är
studerande vid Brandingenjörsprogrammet, samt
att vara ordinarie ledamot i Riskhanteringsprogrammets utbildningsnämnd, om studeranderepresentanten är
studerande vid Riskhanteringsprogrammet.

Det åligger studeranderepresentanten
•
•
•

att överlämna ett testamente till sin efterträdare, samt
att i första hand kontakta BIIF-styrelsens studierådsordförande vid frågor och information., samt
att i största möjliga mån delta på styrelsemöten som studeranderepresentanten är kallad till.
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Proposition 3.6 Ändring i reglementet gällande Studierådsordförande
Bakgrund
Eftersom tillgodoseende av information på gymnasiedagarna sköts på annat håll utan BIIF:s resurser känns
åliggandet lite onödigt. Med detta sagt, är det viktigt att brandingenjörsprogrammet syns på sådana tillfällen
och att säkerställa någon form av representation vid förfrågan känns som ett rimligare åliggande för
studierådsordförande. Med stöd i detta, vill vi omformulera denna delen under studierådsordförandes
åliggande.
BIIF:s styrelse yrkar därmed
Att reglementet under Kapitel 2 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 under gymnasiedagar på LTH tillgodose behovet av information, samt
att lämna ett testamente till sin efterträdare.

Till
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.
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Proposition 3.7 Ändring i reglementet gällande Styrelse
Bakgrund
För att undvika att poster förblir vakanta vill styrelsen klarlägga att det är styrelsens ansvar att se till att de
vakanta posterna tillsätts. Hur det här görs är upp till sittande styrelse, och därför är formuleringen ganska
öppen.

BIIF:s styrelse yrkar därmed
Att i Reglementet under Kapitel 2 ändra

Kapitel 2 STYRELSE
Det åligger styrelsen
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

att utse en ersättare om en styrelsemedlem av någon anledning avgår. Företrädelsevis bör studenter från
valberedningens nomineringslista tillfrågas. Om ingen ersättare finnes kan en sittande styrelsemedlem inneha två (2)
poster,
att internt utse en vice föreningsordförande,
att där ej annat beslutats verkställa föreningsmötets beslut,
att bereda ärenden som skall behandlas på föreningsmötet,
att kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens löpande verksamhet,
att kontinuerligt sköta föreningens kontakter med externa organ som berör föreningen och dess medlemmar,
att överse och hålla föreningens stadgar och reglemente aktuella,
att till avgående styrelse tilldela hedersbetygelse och diplom, så
att den som suttit i styrelsen i ett (1) år tilldelas BIIF:s medalj i brons,
att den som suttit i styrelsen i två (2) år tilldelas BIIF:s medalj i silver,
att den som suttit i styrelsen i tre (3) år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt
att den som suttit i styrelsen i fyra (4) år tilldelas en spark i baken av tillträdande ordförande och ges en skarp
tillrättavisning om att vederbörande snarast bör ta ut sin examen,
att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs,
att tillse att det var tredje (3) år anordnas en branschdag,
att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper,
att betala för föreningens förmåner inom V-sektionen motsvarande L-teks budgetpost i sektionsbudgeten under
samma verksamhetsår, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

Till
Kapitel 2 STYRELSE
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Det åligger styrelsen
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

att utse en ersättare om en styrelsemedlem av någon anledning avgår. Företrädelsevis bör studenter från
valberedningens nomineringslista tillfrågas. Om ingen ersättare finnes kan en sittande styrelsemedlem inneha två (2)
poster,
att internt utse en vice föreningsordförande,
att där ej annat beslutats verkställa föreningsmötets beslut,
att bereda ärenden som skall behandlas på föreningsmötet,
att kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens löpande verksamhet,
att kontinuerligt sköta föreningens kontakter med externa organ som berör föreningen och dess medlemmar,
att överse och hålla föreningens stadgar och reglemente aktuella,
att till avgående styrelse tilldela hedersbetygelse och diplom, så
att den som suttit i styrelsen i ett (1) år tilldelas BIIF:s medalj i brons,
att den som suttit i styrelsen i två (2) år tilldelas BIIF:s medalj i silver,
att den som suttit i styrelsen i tre (3) år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt
att den som suttit i styrelsen i fyra (4) år tilldelas en spark i baken av tillträdande ordförande och ges en
skarp tillrättavisning om att vederbörande snarast bör ta ut sin examen,
att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs,
att tillse att det var tredje (3) år anordnas en branschdag,
att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper,
att betala för föreningens förmåner inom V-sektionen motsvarande L-teks budgetpost i sektionsbudgeten under
samma verksamhetsår, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare., samt
att ansvara för att vakanta poster tillsätts.
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Proposition 3.8 Ändringar i Stadgar under Kapitel 8
Bakgrund
För att undvika att poster förblir vakanta vill styrelsen klarlägga att det är styrelsens ansvar att se till att de
vakanta posterna tillsätts. Hur det här görs är upp till sittande styrelse, och därför är formuleringen ganska
öppen.

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

K

AP 8

§ 8:7
Verksamhet

FÖRENINGENS STYRELSE

Det åligger styrelsen

.

a) att internt inom styrelsen utse en vice ordförande
b) att inför föreningsmötet ansvara för hela föreningens verksamhet,
c) att verkställa och övervaka genomförandet av föreningsmötets beslut,
d) att tillse att gällande stadgar och reglementen efterlevs,
e) att handha och ansvara för föreningens medel,
f) att bereda inkomna motioner,
g) att tydligt anslå protokoll från styrelsemöten, samt
h) att i övrigt sköta löpande ärenden och på alla sätt verka för föreningens
bästa.

Till

K

AP 8

§ 8:7
Verksamhet

FÖRENINGENS STYRELSE

Det åligger styrelsen
a) att internt inom styrelsen utse en vice ordförande
b) att inför föreningsmötet ansvara för hela föreningens verksamhet,
c) att verkställa och övervaka genomförandet av föreningsmötets beslut,
d) att tillse att gällande stadgar och reglementen efterlevs,
e) att handha och ansvara för föreningens medel,
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.

f) att bereda inkomna motioner,
g) att tydligt anslå protokoll från styrelsemöten, samt
h) att i övrigt sköta löpande ärenden och på alla sätt verka för föreningens
bästa, samt
i) att ansvara för att vakanta poster tillsätts.
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Proposition 3.9 Ändring i Reglemente angående Logotyper i dokumentet

Bakgrund
De logotyper som för närvarande finns i och reglemente är inte de som är aktuella.

BIIF:s styrelse yrkar därmed
Att i Reglementet byta

Till
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Proposition 3.10 Ändring i Stadgar angående Logotyper i dokumentet
Bakgrund
De logotyper som för närvarande finns i och stadgar är inte de som är aktuella.

BIIF:s styrelse yrkar därmed
Att i Stadgar byta

Till
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Proposition 3.11 Ändring i Reglementet under Kapitel 2 Styrelse
Bakgrund
Till följd av en ändring som gjordes i reglementet på Höstterminsmötet 2018 vill vi i styrelsen, för
föreningens säkerhets skull lägga in ett tak för hur mycket vi kan behöva betala i sektionsbidrag till Vsektionen.

I år ligger summan på 16 620 kr, och för att ha lite utrymme uppåt skulle vi vilja lägga summan på 18 000 kr.
Enligt styrelsen motsvarar summan bra de fördelar vi får från sektionen, vilka är bland annat att få boka Vcafé och andra lokaler i V-huset, samt BIIF-rummet.

BIIF:s styrelse yrkar därmed
Att reglemente under Kapitel 2 ändra

Det åligger styrelsen
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

att utse en ersättare om en styrelsemedlem av någon anledning avgår. Företrädelsevis bör studenter från
valberedningens nomineringslista tillfrågas. Om ingen ersättare finnes kan en sittande styrelsemedlem inneha två (2)
poster,
att internt utse en vice föreningsordförande,
att där ej annat beslutats verkställa föreningsmötets beslut,
att bereda ärenden som skall behandlas på föreningsmötet,
att kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens löpande verksamhet,
att kontinuerligt sköta föreningens kontakter med externa organ som berör föreningen och dess medlemmar,
att överse och hålla föreningens stadgar och reglemente aktuella,
att till avgående styrelse tilldela hedersbetygelse och diplom, så
att den som suttit i styrelsen i ett (1) år tilldelas BIIF:s medalj i brons,
att den som suttit i styrelsen i två (2) år tilldelas BIIF:s medalj i silver,
att den som suttit i styrelsen i tre (3) år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt
att den som suttit i styrelsen i fyra (4) år tilldelas en spark i baken av tillträdande ordförande och ges en
skarp tillrättavisning om att vederbörande snarast bör ta ut sin examen,
att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs,
att tillse att det var tredje (3) år anordnas en branschdag,
att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper,
att betala för föreningens förmåner inom V-sektionen motsvarande L-teks budgetpost i sektionsbudgeten under
samma verksamhetsår, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.

Till
Det åligger styrelsen
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

att utse en ersättare om en styrelsemedlem av någon anledning avgår. Företrädelsevis bör studenter från
valberedningens nomineringslista tillfrågas. Om ingen ersättare finnes kan en sittande styrelsemedlem inneha två (2)
poster,
att internt utse en vice föreningsordförande,
att där ej annat beslutats verkställa föreningsmötets beslut,
att bereda ärenden som skall behandlas på föreningsmötet,
att kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens löpande verksamhet,
att kontinuerligt sköta föreningens kontakter med externa organ som berör föreningen och dess medlemmar,
att överse och hålla föreningens stadgar och reglemente aktuella,
att till avgående styrelse tilldela hedersbetygelse och diplom, så
att den som suttit i styrelsen i ett (1) år tilldelas BIIF:s medalj i brons,
att den som suttit i styrelsen i två (2) år tilldelas BIIF:s medalj i silver,
att den som suttit i styrelsen i tre (3) år tilldelas BIIF:s medalj i guld, samt
att den som suttit i styrelsen i fyra (4) år tilldelas en spark i baken av tillträdande ordförande och ges en
skarp tillrättavisning om att vederbörande snarast bör ta ut sin examen,
att person som tilldelats BIIF:s medalj bokförs,
att tillse att det var tredje (3) år anordnas en branschdag,
att besluta om en summa kickoffpengar som skall tilldelas utvalda undergrupper,
att betala för föreningens förmåner inom V-sektionen motsvarande L-teks budgetpost i sektionsbudgeten under samma
verksamhetsår, förutsatt att summan är på max 18000 kr, samt
att lämna gemensamt testamente till sina efterträdare.
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BILAGA 4 - MOTIONER
Motion 4.1. Införande av Skyddshelgon till föreningen.
Bakgrund
BIIF har stått utan Skyddshelgon ganska länge nu, något jag tycker är ganska beklagligt då det finns så
stora idoler för alla brandare där ute. Främst av dessa lyser väl utan tvekan Kaj-Åke "Kajan" Hansson, så
jag vill motionera för att vårterminsmötet ska välja honom till sådan!
Yrkande
Jag, Pontus Gersne (Bi17) yrkar därmed på att välja in Kaj-Åke "Kajan" Hansson som skyddshelgon till
föreningen och skriva in detta i reglementet under nytt kapitel. 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.

Kapitel 7

STADGAR
Aktuella stadgar skall finnas tillgängligt i föreningens styrelserum samt
hemsida. Vid ändringar i stadgar skall föreningens nya styrelse, V-sektionen
samt TLTH informeras.

Kapitel 8

REGLEMENTE
Aktuellt reglemente skall finnas tillgängligt i föreningens styrelserum samt
hemsida. Vid ändringar i reglementet skall föreningens nya styrelse, Vsektionen samt TLTH informeras.

Till
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.
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Kapitel 7

SKYDDSHELGON
BIIF:s skyddshelgon är Kaj-Åke “Kajan” Hansson. Vid förslag om att byta ut skyddshelgonet
skall det ske via votering på ett föreningsmöte där majoriteten ska stå bakom förslaget.

Kapitel 78 STADGAR
Aktuella stadgar skall finnas tillgängligt i föreningens styrelserum samt
hemsida. Vid ändringar i stadgar skall föreningens nya styrelse, V-sektionen
samt TLTH informeras.

Kapitel 89 REGLEMENTE
Aktuellt reglemente skall finnas tillgängligt i föreningens styrelserum samt
hemsida. Vid ändringar i reglementet skall föreningens nya styrelse, Vsektionen samt TLTH informeras.
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BILAGA 5 – BUDGET
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BILAGA 6 – VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Förord
Under året som BIIF-ordförande har jag fått lära mig mycket om mig själv och hur föreningslivet fungerar. Det har
varit en ypperlig tid att få en chans att lära känna många fina människor samt lära mig mycket om mig själv. Året
har förutom glädje och skoj även erbjudit en del tuffare perioder där stress har gjort arbetet svårare. Dessa
stunder har varit mycket utvecklande och dessa kommer jag att bära med mig som en stor erfarenhet.
Det är med stor glädje men en hel del saknad som jag släpper taget om BIIF och lämnar över stafettpinnen till
nästa års Ordförande. Jag tackar så mycket för förtroendet som ni har gett mig och hoppas att ni är nöjda med det
arbete som vi gjort för föreningen 2018.
Jakob Kullmann
Ordförande, 2018
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Styrelsen
Under året har styrelsen arbetat med en del större frågor utöver det dagliga arbetet som vi i vanliga fall utför.
Dessa punkter har vi diskuterat under lång tid och försökt komma på lösningar på. Några av dessa kan ni följa
nedan.

Brandmästaren ej längre styrelsemedlem
Då L-tek ej längre är en intresseförening togs beslutet 2018 att Brandmästaren ej längre har en roll i
sektionsstyrelsen. Under året togs det fram en plan hur detta skulle fungera inför 2019 och vi tror att det inte
kommer vara någon försämring för föreningen BIIF. Det råder delat ansvar mellan Ordförande på sektionen och
Ordförande i BIIF att samarbetet ska fungera.

Sektionsbidrag
Under många år har frågan varit på tapeten huruvida de ekonomiska medlen inom sektionen är rättvist fördelade.
Detta blossade upp rejält år 2017 där stämningen mellan föreningen och sektionen inte var så trevlig.
När vi gick på 2018 blev därför detta ett av våra stora frågetecken som vi har diskuterat. Detta har vi dels gjort
internt i styrelsen, dels inom diskussionsmöten med medlemmarna samt med sektionsstyrelsen och
Strategigruppen. Från dessa diskussioner kom förslaget om att BIIF ska betala ett sektionsbidrag till sektionen för
alla de förmåner som vi idag får ta del av. Dessutom gjordes ändringar i reglementet för att stärka samarbetet.
Till 2019 behöver båda parter jobba vidare på detta och vidareutveckla idéerna som vi har kommit fram till. Men
vi är en bit på vägen.

Påsk- och Julmys samt tentafika
Under året hade vi våra traditionsenliga mys med alla medlemmar. Det blev bra stämning och med Quiz så kunde
vi kora föreningens smartaste(?) personer.
Den nya traditionen om tentafika var något som vi fortsatte med och erbjöd alla medlemmar lite go’fika och kaffe
i tunga tentaperioder.

Marknadsföring av utbildningen
Under året var detta en stor fråga som var betydligt svårare att komma framåt i än vad vi trodde. Tillsammans
med programledningen för brand så fördes diskussioner om huruvida det var möjligt att göra en reklamfilm för
utbildningen. Efter mycket diskussioner så fick vi tillslut finansiering för detta, men det kom alldeles för sent på
året för att vi skulle kunna göra något. Arbetet kommer fortsätta för styret 2019.
Utöver det så drog Jonas i ett projekt tillsammans med sektionen om en gymnasiedag på LTH. Detta var även det
mycket tidskrävande och började planeras lite sent. Vi tror att detta är ett bra koncept att skicka vidare till 2019.
(50 av 59)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Dessutom fick vi möjlighet att stå på mässa, men detta skulle vara för LTH och inte för programmet, vilket vi
därför avvisade.

Höstfest
Under hösten anordnas den årliga Höstfesten av Brandsex vilket blev en hit. Temat var ”en kväll på slottet” och
bjöd på glitter och en vacker måltid. Många alumner kom tillbaka vilket alltid är uppskattat. På festen efter
middagen hyrdes Brandsta City Släckers in, vilket var grädden på moset.

Besök i Luleå
Under våren 2018 gjorde i stort sett hela styrelsen et besök till Luleå för att hälsa på vår systerförening BRINN.
Dessutom var det vårfest där uppe vilket förgyllde försöket. Under detta besök kunde kontakter knytas och
erfarenheter delas, något som är viktigt för att föreningarna ska kunna utvecklas.

Nollning
Styrelsen gjorde tillsammans en gedigen insats för att välkomna de nya studenterna till brandprogrammet.
Dessutom anordnades förra året en mottagningsträff för de nya Riskstudenterna vilket var mycket uppskattat.
Detta är något som vi hoppas kommer fortsätta kommande år.
Vi hade även en trevlig eftermiddag på Göranborgs Kursgård med de nya studenterna. Efter lite bussbekymmer
kom vi nästan tillbaka i tid till Lund.

Styrelsen vill passa på att tacka för förtroendet under 2018 och hoppas på att ni är nöjda med vår insats. Tack för
allt ni gett oss!
Fanny Selin
Vice Ordförande, 2018
Jakob Kullmann
Ordförande, 2018
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Ekonomi
Jag vill tacka för ett fantastiskt år i styrelsen. Det har varit så kul att få representera den här föreningen. Så vad
har kassören gjort föregående år? Jag har kassörat efter min bästa förmåga och det har ju gått helt ok om jag får
säga det själv. Budgeten ska man ju försöka hålla och vi hade som mål att gå minus med knappa 23 000 då det
gått lite för bra ekonomiskt tidigare år. Detta visade sig vara ganska svårt så det var en av anledningarna till att vi
valde att ta in Brandsta City Släckers på höstfesten. Detta gjorde att vi gick minus ca 30 000 vilket också var vad
dom kostade. Utöver detta har vi köpt in en högtalare enligt budget men även en stor kaffetermos som inte låg i
budgeten. Den har dock använts flitigt och vi tycker att det var ett bra köp. Har även försökt planera lite
ekonomiskt inför branschdagen som är detta året. Annars har året bestått i att ta hand om de vanliga fakturorna
och fakturering från företagsbesöken och evenemangen med BIIF.
Gabriel Larsson
Kassör, 2018
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PR-gruppen
Under 2018 har jag arbetat mycket med att försöka få BIIF att synas och höras – både till våra nuvarande
medlemmar men även till allmänheten. Jag har också fixat mycket av de klassiska PR-grejerna såsom
styrelsepikéer, tygmärken, styrelsehoodies, svarta brandoveraller, funktionärshanddukar och en enorm mängd
affischer.
Ansvaret för föreningens sociala medier har vilat tungt på mina axlar, med många bilder och uppdateringar på
Facebook, Instagram och vår hemsida. Vi har fått många nya följare och det ser bra ut på like-fronten. Efter en
virusinfektion på vår hemsida byggde jag, tillsammans med Webbi, upp en helt ny hemsida från grunden – där vi
fattade beslutet att ta bort de delar av hemsidan som är för svåra att underhålla.
Mycket fokus under året har varit på att öka söktrycket på brand. Här har jag, tillsammans med representanter
från V-sektionen och L-tek, försökt starta upp ett nytt koncept där gymnasieelever bjuds in under en heldag med
aktiviteter. Förslaget möttes tyvärr mycket hårt från väg- och vattenbyggnads programledning och lades på is.
Istället satsades det på andra tillvägagångssätt, t.ex. genom en infobroschyr för programmet samt att öka
uppmärksamheten för möjligheten att skugga en student.
Jonas Larsson
PR-chef, 2018
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Webbi
-

Följande saker har jag sysslat med under året:
(Haft sönder hemsidan)
Styrelsearbete
Uppdaterat hemsidorna
Hanterat användare på gamla hemsidan
Bokat stugor och liknande
Hanterat, sparat, rensat, organiserat BIIF-dokument
Delegerat hemside-byggande till Pr-J-j-onas
Hanterat Bastumästeriet samt Datorgruppen
Haft en legendarisk kickoff med Bastumästeriet och Datorgruppen
Lagt ner brandbastun samt bastumästeriet
Lagt ner datorgruppen
Kastat många snöbollar på övriga styrelsemedlemmar (speciellt Sportbas) en helg i Luleå

Tomas Mo
Webbi, 2018
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Arbetsmarknadsgruppen
Kvälls- och lunchpresentationer har anordnats i vanlig ordning. Totalt har vi haft 14 företagsbesök.
Nytt koncept med kvällspresentation i V-café testades som blev mycket lyckat. Vi har även haft 2 företag som har
stått i foajé vilket inte gjorts så mycket innan. Ett mycket bra och smidigt koncept som gör det möjligt att ha
företag på besök även under veckor då det är mycket annat i skolan.
AMK-gruppen har anordnat och genomfört den traditionsenliga Stockholmsresan, där Brandkonsulten,
Brandskyddslaget och Bengt Dahlgren. Som tidigare år var denna mycket uppskattad både från studenternas och
företagens sida. Detta år hade vi budgeterat lite mer för Stockholmsresan vilket resulterade i en extra lunch.
Förbättringsförslag gällande att företagen inte borde rekryterat deras sommarjobbare innan Stockholmsresan
diskuterades och kommer att föras med Siri.
Arbetat med att bibehålla den goda företagskontakten vi har med brand- & riskföretagen, detta har gjorts genom
kontinuerlig mailkontakt och samtal.
Denise Pettersson
Arbetsmarknadskontakt, 2018
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Brandsex
Jag inledde verksamhetsåret med att under januari ordna mat och dryck till diverse kvälls- och
lunchpresentationer. Därefter följde ett storskifte där jag tillsammans med Brandsex anordnade en
trerättersmeny till de ca 40 sittande.
Fortlöpande under året anordnades flertalet tillställningar bl.a. ”halvtidssittning” åt Bi16 och en BTR-pub åt Bi15,
fika och mat till HT/VT-möten. Under introveckan för de nya brandingenjörsstudenterna gjorde Brandsex ett
gediget arbete med att förse alla med goda middagar och bra fika. Hösten lades fokus på att arrangera Brands
Höstfest. Den gick av stapeln och den blev mycket omtyckt och hade dessutom möjligheten att få bjuda upp
Brandsta City Släckers till eftersläppet.
Johan Karlelid
Sexmästare, 2018
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Sportrådet
Under året som gått har min huvuduppgift varit att hålla i sportaktiviteter för BIIFs medlemmar. Året inleddes
med poledance på New York dance här i Lund. Därefter anordnade jag tillsammans med AKTU-ordförande ett
tillfälle där man fick komma och prova på självförsvar på House of Samurai. I maj var det sedan dags för den årliga
fotbollsturneringen. Lund bjöd på strålande sol och FAST bjöd på öl, vilket ledde till en fantastisk eftermiddag.
Efter sommaren tog jag och mina kära BIIF-vänner emot de nya brandstudenterna och åkte bland annat på
kursgård och gjorde en massa annat skoj. Senare på hösten anordnades Innebrandy-turneringen på
Victoriastadion. Väldigt många var med och spelade vilket var superkul! I december höll jag i mitt sista
sportevenemang, det var en klätterkväll på Skånes klätterklubb.
Utöver mina sportaktiviteter har jag även pysslat med diverse styrelsearbete, t.ex. haft lunchmöten, justerat
protokoll, bakat tentafika och annat smått och gott.
Elin Pettersson
Sportbas, 2018
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Studierådet
Under mitt år som Studierådsordförande var jag ansvarig för kursutvärderingar och för att finnas som hjälpande
hand i alla de problem som kan uppstå i kurserna. Dessutom har jag ansvarat för att dela ut pris till årets lärare,
olika typer av CEQ-pris samt hållit i studiekvällar tillsammans med de andra studierådsordförande på sektionen. I
posten jag haft har det även ingått att sitta i programledningen, institutionsstyrelsen samt i kårens kollegie för
utbildningsansvariga.
Maja Wilhelmsson
Studierådsordförande, 2018
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