Funktionärsposter BIIF

BIIF-styrelsen
ORDFÖRANDE
Ordföranden planerar och kallar styrelsen till sammanträden och ser till att dessa genomförs
på ett för föreningen betryggande sätt. Ordföranden fungerar även som bollplank för
styrelsemedlemmarnas idéer och har det yttersta ansvaret för att föreningens medlemmars
intressen tas till vara på ett korrekt sätt. Ordförande har också till uppgift att representera
föreningen i officiella sammanhang.

SEKRETERARE
Sekreterarens främsta uppgift är att skriva ner allt viktigt (och oviktigt…) som beslutas och
sägs på föreningens styrelsemöten. Det är viktigt för att kunna följa upp beslut samt informera
BIIFs medlemmar om vad vi faktiskt håller på med. Dessutom ska sekreteraren regelbundet se
över föreningens stadgar och reglementen så att de följs och är aktuella. Till skillnad mot de
andra styrelsemedlemmarna har sekreteraren ingen arbetsgrupp att luta sig mot, utan måste
skriva varenda bokstav alldeles själv.

KASSÖR
Kassörens uppgift är att ha koll på BIIFs ekonomi, betala räkningar samt att sköta
redovisningen och bokföringen. För att underlätta kassörens arbete används ett
bokföringsprogram, med vilket t.ex. balansrapporter och resultatrapporter enkelt kan
produceras. Kassörens uppgift är i stort att ge övriga styrelsemedlemmar en korrekt bild av
föreningens ekonomiska läge, samt ekonomiskt beslutsunderlag inför viktiga beslut.

INFORMATIONSCHEF
Informationschefen ser till att vår förening syns och hörs, såväl på sociala medier som ute i
det verkliga och hårda livet. Chefen har även hand om våra brandprylar, tröjor, märken,
ordensband och inte minst svarta brandsäkra overaller. Till sin hjälp har informationschefen
infogruppen som består av webbi och PR-nisse.

ARBETSMARKNADSKONTAKT
Arbetsmarknadskontakten ansvarar tillsammans med arbetsmarknadsgruppen att föra ut
brand- och riskhanteringsingenjörernas kompetens på arbetsmarknaden. Genom att visa oss på
olika mässor sprids kunskap om vad vi kan och strävar efter. Vi bjuder in företag och
räddningstjänster som föreläser om vad de sysslar med både på kvällstid med middag efteråt
samt lunchföredrag. Mycket bra tillfällen att utnyttja för att få reda på hur det skulle vara att
jobba hos just dem.

SEXMÄSTARE
Brandsexmästarens uppgift är att handha de fester som anordnas i BIIFs regi. De flesta av
dessa arrangemang är interna och endast till för brand- och riskingenjörsstuderande.
Sexmästaren ska även se till att det finns förplägnad av lämplig sort vid exempelvis
sportchefens tillställningar eller arbetsmarknadsgruppens företagsaftnar. Att handha festerna
innebär att planera mat och dryck och att städa allting efteråt. Detta klarar sexmästaren inte att
sköta själv och har därför idérika och duktiga sexjobbare, brandsex, till sin hjälp.

STUDIERÅSORDFÖRANDE
Studierådsordföranden har det övergripande ansvaret för studierådet. I studierådets uppgifter
ingår bl.a. att censurera kursutvärderingar samt att se till att de genomförs och följs upp,
påverka studieledningen, stötta studenter som behöver hjälp i sin studiesituation, samt
vidarebefordra information från TLTH och LTH angående studierelaterade frågor. Varje
årskull har två representanter och dessa samlas till möten vid behov. Studierådsordföranden
sitter också som ordinarie ledamot i programledningen för brandingenjörs- och
riskingenjörsprogrammet. Att vara en del av studierådet på brand och risk ger därför en
ypperlig möjlighet till att vara med och förbättra den högst rankade
brandingenjörsutbildningen i världen.

SPORTBAS
Sportbasen har, tillsammans med sitt sportråd, hand om brandingenjörernas fysiska
aktivering. Som bekant ska alla göra praktik under den första sommaren och då är det viktigt
att vi håller oss i någorlunda form. Det är sportbasens uppgift att erbjuda möjligheter för
fysisk träning så att vi klarar kommande tester. Sportbasen håller tillsammans med
sportgruppen i arrangemang som har anknytning till sport.

FUNKTIONÄRER
AMK-GRUPPEN [2 st]
Arbetsmarknadsgruppens uppgift är att skapa möten mellan studenter och
företag/organisationer. Detta genom att bland annat anordna lunchföreläsningar, case-kvällar
och en resa till Stockholm där studenterna får chansen att möta aktörer inom branschen.
Vartannat år håller vi en branschdag för brand- och riskprogrammet där olika aktörer som
tillhör branschen ställer ut och får skapa kontakt med studenterna.

BRANDSEX, sexjobbare [6 st]
Som sexjobbare i Brandsex planerar och håller du tillsammans med Sexmästaren i sittningar,
pubar, hjälper till vid lunchföreläsningar, sporttillställningar och andra aktiviteter där mat eller
fika serveras, både under nollning och resterande verksamhetsår. Som medlem i Brandsex har
du möjlighet att vara med och påverka vilken mat och vilket fika som ska serveras då detta
planeras gemensamt av hela Brandsex från nyckelorden gott, lättlagat till många och billigt.
Du har även möjlighet att vara med och komma med idéer till nya event som du tror hade
varit uppskattade av Brandstudenter.
Brandsex största uppdrag är såklart Höstfesten, en finsittning i Gasque, där alla som pluggar
Brand, Risk eller är alumn för någon av programmet samlas för en kväll, äter trerättersmiddag
och avslutar med ett gemensamt släpp.
Du behöver inte ha några tidigare erfarenheter, även om det är meriterande, utan huvudsaken
är att du tycker att det är kul med mat, fika, att fixa tillställningar och har viljan att lära dig!

SPORTRÅD [2 st]
Sportrådet består utan en sportbas och två personer som är med i sportrådet. Vår uppgift är att
arrangera olika typer av aktiviteter som vi tror att föreningens medlemmar kan uppskatta, för
att skapa en god stämning och främja sammanhållningen på programmet. Vi anordnar provapå-event och håller i en årlig innebrandy- och fotbollsturnering.

PR-NISSE
Pr-nissen kan hjälpa infochefen med allt möjligt smått o gott. Som t.ex. att designa tygmärken
och sälja ouveraller.

WEBBI
Webbins främsta uppgift är att hantera föreningens hemsida, biif.se. Webbin ser till så att
hemsidan fungerar och att information kommer ut som den ska.

REVISORER [2 st]
Som revisor är det din uppgift att fortlöpande granska förvaltning och verksamheten.

KONTAKTPERSON RUB
Som kontaktperson för RUB är det din uppgift att underlätta informationsbytet mellan
medlemmar som studerar i Lund och medlemmar som studerar i Revinge samt att ansvara för
”skugga en student”.

SÅNGCANTEURER [2 st]
Som sångcanteure är en av de viktigaste uppgifterna att lära dig hur det stavas samt vara en
stämningshöjare! Du samverkar med sexmästaren vid planering av festligheter där det största
evenemanget är brands årliga höstfest. Du har också som uppgift att se till så att årskurs två på
brandingenjörsprogrammet får möjlighet till en halvtidssittning under vårterminen.

STUDERANDESKYDD- OCH LIKABEHANDLINGSOMBUD
Som studerandeskydd- och likabehandlingsombud verkar du för en god arbetsmiljö för
föreningens medlemmar och har möjligheten att föra studenternas talan.

VÄRLDSMÄSTARE
Denna post lämpar sig till dig som är nyfiken på internationella kontakter, lika väl kontakt
med utbytes- och masterstudenter som sektions överskidande samarbeten. Som världsmästare
i BIIF blir du en del av kårens Världmästar-kollegie, VmX, där det finns minst en representant
från varje sektion. Utöver chansen att förgylla internationella studenters tid här på LTH så har
du även underlag för att kunna hjälpa BIIF medlemmar i frågor angående utlandsstudier. För
tillfället har vi endast en världmästarpost i BIIF, men ingen fara, du kommer få goda kollegor
och mycket glädje från andra sektioner och som alltid självklart även stöd från BIIF.

STUDERANDEREPRESENTANT SVERIGES BRANDBEFÄLS
RIKSFÖRBUND
Som studeranderepresentant för Sveriges brandbefäls riksförbund har du möjligheten att delta
på deras föreningsstyrelsemöten och vara studenternas talan gentemot föreningen.

STUDERANDEREPRESENTANT SVERIGES BRAND- OCH
RISKHANTERINGSINGENJÖRER
SVEBRING är en yrkesförening som tillhör fackförbundet Sveriges Ingenjörer och
föreningens medlemmar består av examinerade brandingenjörer, civilingenjörer inom
riskhantering samt civilingenjörer inom brandteknik.
SVEBRING:s styrelse leder föreningens arbete vars ändamål är verka för medlemmarnas
intressen på arbetsplatsen samt att förmedla information i fackliga frågor. Exempel på några
av föreningens tidigare projekt är deltagande i ”Brandingenjörsfilmen”, deltagande på externa
programråd vid LTH och LTU samt svara på remissen om förslag nya föreskrifter om
behörighet för att vara räddningschef.
Föreningens önskan är att koppla samman både studenter och yrkesverksamma i syfte att
kunna ge brandingenjörer goda förutsättningar – både under utbildningen och i yrkeslivet. För

att kunna uppfylla detta önskemål vill vi att föreningens styrelse ska bestå av
studentrepresentanter från båda utbildningsorterna.

