
Protokoll Generalforsamling 2022

Møtet ble holdt 22.02.2022

1. Godkjenning av fullmakter i døren og opptelling av oppmøte. Ledelsen Tomas Olsen
og Nicolai Walmann stod for godkjenning av fullmakter i døren. 36 personer møtte
opp ved oppstart og 7 fullmakt ble utstedt. Det var til sammen 43 stemmer i
generalforsamlingen. Valgsedler ble utdelt i salen.

2. Gjennomgang av dagsorden

3. Konstituering

a. Valg av ordstyrer
Nicolai Walmann ble valgt som ordstyrer. Ingen innvendinger mot valg av

ordstyrer.

b. Valg av bisittende ordstyrer
Tomas Olsen ble valgt som bisittende ordstyrer. Ingen innvendinger mot valg

av bisittende ordstyrer.

c. Valg av referent
Tomas Olsen ble valgt som referent. Ingen innvendinger mot valg av referent.

d. Valg av to personer til å underskrive protokollen
Maja Mydland Hope  og Valeria Isabella Bermudez ble valgt til å signere

protokollen. Ingen innvendinger mot valg av personer som skal skrive under

protokollen.

e. Godkjenning av innkalling
Ingen innvendinger mot innkallingen

f. Godkjenning av dagsorden
Ingen innvendinger mot dagsorden



4. Årsmeldinger for perioden 01.03.2021 til 22.02.2022

Melding fra ledelsen v/Nicolai Walmann / Tomas Olsen

Ledelsen har tilrettelagt og støttet oppunder at driften av BIF går som normalt. Styret har i perioden
2021-2022 avholdt 8 styremøter og behandlet over 60 saker. Mange saker har blitt avgjort på diverse
messenger grupper for hele styret eller i komiteene, det har dermed ikke vært behov for flere møter.

Pga. covid19 og dårlig overlapping ved styre overtakelse har det vært mange oppgaver som styret ikke
visste om fra start, det har ført til at ikke alt er fullført skikkelig. Det anbefales bedre opplæring av
neste styre der man deler erfaring om snakker om oppgavene til stillingen.

I løpet av året har vi hatt et godt samarbeid med andre linjeforeninger; INDØKS, PARASJUK.
samarbeidet med Parasjuk var ikke spesielt vellykket da de hadde mange medlemmer på
utveksling eller i praksis, dårlig oppfølging av styret i den linjeforeningen.

Ingen nye æresmedlemmer.

I løpet av perioden har foreningens samling av fagdokumenter blitt oppdatert fortløpende, og er
tilgjengelig for alle registrerte medlemmer av BIF, disse dokumentene sammen med annet relevant
informasjon er tilgjengelig på www.bif-uis.no sin medlemsside.

Ledelsen har gjort en grundig gjennomgang av vedtekter og stiller med forslag til endringer i
vedtektene, som skal stemmes over ved generalforsamling 21.02.22.

Endre vedtektene til å inkluderer Byplanlegging og Samfunnsikkerhet som en del av BIF.
Endre fagansvarlig og masterkontakt til studentkontakt → en mindre ordinær stilling.

Ledelsen vil videre oppfordre til jevnlige gruppemøter for alle komiteer, slik at koordinering innad
skjer strukturert. Dette vil gi en bedre gjennomføringsevne ved styremøtene.

Nicolai Walmann Tomas Olsen

Leder 2021 – 2022 Nestleder 2021 - 2022

http://www.bif-uis.no/


Melding fra Økonomiansvarlig v/Einar Mesloe

Budsjettet for styreåret 2021-2022 ble opprettet av daværende økonomiansvarlig Kari

Nødland. Dette budsjettet var rammeverket for året, og ble justert etter endring i inntekter

og interesser. Økonomiansvarlig sin hovedoppgaver har vært å overholde budsjettet på en

best mulig måte, og se hvordan pengene kan brukes mest nyttig.

Grunnet Korona Situasjonen ble det noe mindre mulighet for større arrangementer tidligere

i styreåret, og inntektene som normalt finnes i fadderuken forfalt. Bedriftsgruppen har

arrangert flere bedriftsbesøk enn det var budsjettert for som hjalp med for å gjøre opp for

tapt inntekt fra fadderuken. I tillegg har Arrangementgruppen vært flinke til å komme med

løsninger når restriksjonene ikke tillatte store samlede arrangementer. De har også vært

gode til å arrangere alkoholfrie arrangementer for å inkludere alle.

Til grunn ligger BIF sin policy om at linjeforeningen ikke skal tjene mer enn de bruker,

gjennom sitt arbeid for studentvelferd. Det er nå avsatt en startkapital på over 50 000 kr til

neste styret, som skal være 50 000 kr. Startkapitalen er høyere enn policyen tilsier som betyr

at neste styret har mer penger å bruke på sosiale settinger for linjeforeningen.

Einar Mesloe
Økonomiansvarlig 2021-2022

Melding fra Bedriftsansvarlig v/Martin W Pedersen

Starten av dette styrets tid var turbulent og flere har vært innom denne stillingen pga.
mangel på medlemmer.

Ansvarsområdet til bedriftskomitéen ved Byggingeniørenes Linjeforening har vært, og er, å
opprettholde kontakten mellom bedriftene i nærområdet vårt og studentene våre. Dette
gjøres ved å avholde bedriftspresentasjoner og å ha et tett samarbeid med våre sponsorer. 

Vi har lagd en brosjyre for linjeforeningen BIF. Den vil vi bruke aktivt for å vise både nye studenter og
eventuelle sponsorer og andre bedrifter hvem vi er. Det har vi lagd sammen med JS Norge. Vi har
vært heldige med bedriftspresentasjoner i år. Vi har fått besøk av både Backe vår hovedsponsor og
Kruse Smith. Begge disse bedriftene var interessert i å komme tilbake og holde nye presentasjoner.

I Regi av brosjyren som ble laget kontaktet JS Norge en rekke nye bedrifter om interessen av å være
sponsorer til BIF. Foreløpig har flere kun gitt beskjed om at dette kan være aktuelt for 2022/2023.

LinkedIn profilen til BIF har fått mange nye kontakter.

Viktig å ta kontakt med bedrifter når nytt styre overtar for å opprettholde/skape nye sponsoravtaler.

Martin Werner Pedersen
Bedriftsansvarlig 2021-2022



Melding fra Arrangementansvarlig v/Oda Eriksen

Online Kahoot

Det var vanskelig å arrangere noe som helst, siden pandemien fremdeles herjet. Derfor ble online
kahoot noe vi kunne gjennomføre, og fremdeles ha noe sammen med BIF gjengen. Det var vellykka
gjennomføring av quiz, der det ble 1. og 2. premie var gavekort på pizzabakeren. Veldig kjekk quiz,
der det ikke bare var trivia spørsmål, men også litt humor og interne spørsmål. Ble litt styr med selve
gjennomføringen via Teams, siden folk ikke visste helt hvordan en skulle gjøre alt. Alt i alt, vellykka og
gøy! Men håper vi slipper å gjennomføre ting på denne måten.

Fadderuken -

Fadderuken startet med BIF - olympic, og var en suksess som alltid. Folk blir godt kjent denne dagen,
siden en har noen fysiske aktiviteter. Kan være lurt å ha en tanke om hvordan en skal ha kåringen av
BIF olympics, det ble først kåret uken etterpå.

Tirsdag - volleyballturnering. Alltid en slager.

Pubrun var kun for 20 + , noe som gjorde at flere i faddergruppa ikke kunne være med. Det var også
mange som valgte å reise på konsert istedenfor, så mange grupper måtte dele seg. Grunnen til at Det
ble slik, var fordi fadderfestivalen var veldig annerledes, vanskelig å planlegge og en kunne ikke være
så mange på en plass. Derfor var hele opplegget litt rart, men folk koste seg og ble kjent med
hverandre.

Fredagen var det klar for bading og grilling ved Tou scene. Veldig få som dukket opp, både av styre og
av fadderbarn - folk var nok slitne og orket ikke. For de som dukket opp, var avslappa og bra. Det var
en som hadde med bil, som gjorde at en hadde med seg soundbox, kubbspill og diverse annet. Dette
var lurt for å få god stemning.

Hyttetur for førsteklassinger

Dette er et arrangement som burde bli en tradisjon i BIF. Vi hadde en hyttetur ment kun for
førsteklassingene, men det ble også for andre kull i tillegg. Var mange som meldte seg på turen, men
meldte avbud i siste liten. Dette viste viktigheten med at vi må annonsere at det er bindende
påmelding. Vi booket Kvednaflåt feriesenter i Møgedal, god time unna Stavanger. Akkurat passe
lengde unna, og vi var heldige med at mange hadde tilgang til bil. Trengte ikke å ta i bruk alle. Er lurt
å ha denne turen tidlig i semesteret, da de fleste har tid og er fortsatt gira på å gjøre ting. De som var
med på denne hytteturen har vært aktivt med sosialt senere også. Folk knytter seg veldig etter en slik
helg. Selv om stemningen var på topp hele turen, havnet vi veldig i underskudd. Da vi hadde kjøpt inn
alt for mye mat, og fikk ikke igjen hele depositumet pga for dårlig oppvask. Lurt å sette opp en
vaskeliste før avreiser. Alt i alt en veldig kjekk tur for alle som var med, det er ikke en tur en vil gå
glipp av.

Vaffel og quiz på IL

Vi hadde vaffel og quiz på IL - stor suksess! Hugsa ikke hvorfor vi skulle ha det, men det var god
stemning.

Halloweenparty



Vi skulle arrangere halloween party i år, der vi hadde leid lokale på SIF huset. Dette ble avlyst siden
STOR arrangerte gratiskonsert på campus på samme tidspunkt.

Pubrun 18 + (4.november)

Siden fadderuka ikke hadde en pubrun for 18 + var det ønske å gjennomføre et nå. Vi hadde
kontaktet mange barer, og hadde ordnet en lek til hver av postene. TIPS, ikke ha quiz på pubrun!! Det
var alt for mange barer, som gjorde at vi måtte dele opp noen av gruppene. Det må vi prøve å unngå
til neste år, mye gøyere når en har flere enn 4-6 stk på laget. Når det var mange barer, ble folk fort
fulle og noen klarte ikke å gjennomføre. De som var med på pubrunnet hadde det veldig gøy, og vi
samlet oss på Folken for afterparty etterpå, der vi annonserte vinnerne. Det er et ganske stort lokale,
så det er lurt med mange folk - slik at folk blir gira. Blir fort dårlig stemning der, om ikke folk er gira.
Her kan også de som deltar i styret være aktivt med å få folk gira på afterparty, der det var mange
som gikk videre til sitt.

Alt i alt, et vellykket arrangement der folk hadde det gøy, og vi fikk inn litt penger i kassen. Dette må
vi prøve å gjøre igjen, men kan være lurt å ikke gjøre det så sent på året. Der noen begynte å ha mye
innlevering av prosjekt og eksamenslesing.

Pepperkake og quiz på IL - Movember Bart

I år ble det også arrangert bartekonkurranse med BIF, for å fremme kampen om kreft og mental
helse. Folk var veldig gira på å være med, men mange ble forvirra av reglene, og hvordan delta. Dette
kan en nok tenke litt mer på i etterkant.

Var noen som var irritert for at det ikke var noe tilsvarende for oktober og brystkreft. Kanskje det er
noe å tenke på til neste år?

Volleyball - inntekter for kreftforeningen

Dette skulle vi arrangere sammen med sykepleiernes linjeforening, men det var lite samarbeid. Vi
kommer ikke til å samarbeide med de igjen, før de har fått et oppegående styre.

Vi inviterte de som ville være med på volleyball turnering, der vi hadde inngangsbillett at folk skulle
vippse inn minst 100 ,- til kreftforeningen og vi hadde et selvforsynings bord med kaffe og kake, der
folk vippset inn noen kroner for hvert stykke. Kaffe ble det fort tomt for, så neste gang må en koke
mer kaffe på IL.

Ha et bedre oppsett på kampene, der det blir mer som en turnering, enn at alle lagene skulle spille
mot alle lagene. Det er også lurt å ikke leie hallen i så mange timer, siden det er 1000 ,- timen.
Heldigvis fikk vi dekket alt fra SiS denne gangen, men er ikke sikkert det er slikt hvert år. Kan være lurt
at flere har kontroll på arrangementet i forkant, slik at det ikke blir så mange spørsmål underveis.

Dette må vi prøve å gjøre igjen, men kan være lurt å ikke gjøre det så sent på året. Der noen begynte
å ha mye innlevering av prosjekt og eksamenslesing.

Julebord med styret

Julebordet ble denne gangen holdt hos en i styret som diska opp på kjøkkenet. Billigere å gjøre det
slik enn å bestille julemat, men vær gjerne noen flere på kjøkkenet. Eventuelt andre ta noe av
oppvasken. Nicolai hadde fiksa en veldig gøy pakkelek og det blei god stemning utover kvelden.

Nyttårsball

Ballet i år ble holdt på Clarion Hotel Energy ved DnB arena. Er ikke gjennomført enda, siden vi måtte
utsette pga korona. Skal bli holdt 04.03.2022.

Annet



Mulig å søke støtte fra SiS, men dette må avklares med økonomiansvarlig. Kan miste støtten fra
velferdstinget dersom vi får for mye støtte fra SiS. (Vet ikke om dette stemmer, står bare igjen fra året
før).

Oda Eriksen
Arrangementansvarlig 2021-2022

Melding fra PR-ansvarlig v/Simon C Iversen

Oppgaven til PR-avdelingen av styre er å belyse arrangement og andre store og
små kunngjøringer BIF annonserer. Hovedvekten av publisert innhold har forløpet på
Instagram og på BIF sin facebookside, samt i BIFs lukkede facebookgruppe. Under
fadderuka ble det holdt stort fokus på at alle nye BIF-medlemmer burde følge
instagram og facebook, og som statistikken viser økte mengden følgere på begge
plattformer. Dette gjorde det enklere å få delt info med alle. Nå finns det også direkte
tilknytning mellom instagram og facebook som gjør at man kan dele direkte fra en
plattform over på den andre.

Noe som gjør at flyten av info fungerer godt er å kontinuerlig poste spesielt på
insta-story, da logaritmene er lagt opp til at de som poster mest ofte kommer opp
først hos andre.  Andre gode tips er å følge relevante instagram brukere som
nyhetsblad, andre skoler, andre linjeforeninger, sis sin arrangement, og reposte de
på egen story.

I tillegg til dette har plakater både rundt IL og utenfor kantina til KE blitt brukt, og kan
fungere som et godt supplement. Gode plakater som blir printet i A1 gir et
profesjonelt inntrykk.

Simon Cabral Iversen
PR-ansvarlig 2021-2022

Melding fra Funksjonæransvarlig v/Jarle Litlekalsøy (Fra 2020. Beholdt pga mangel på
funksjonærfunksjoner i korona pandemien)
Hovedoppgavene for funksjonæransvarlig i BIF er BIF I.L, kaffeavtalen og en liten gruppe
engasjerte studenter som ønsker å bidra på forskjellige måter, men som er ikke er i styret
(BIFs-venner). Funksjonæransvarlig har også ansvar for utstyret som er til utleie på Paviljong
4. Ellers er funksjonæransvar tilgjengelig til å hjelpe alle de andre komiteene. 

Funksjonærgruppen BIFs Venner har i år ikke vært aktivt. Mangelen på å formidle
muligheten til å være medlem fra min side var svak fra starten, da jeg ikke var skikkelig klar
over dette. Dette burde vært gjort, da de kunne hjulpet med flere oppgaver. 

BIF IL har arrangert treninger nesten hver uke bortsett fra i ferier. I tillegg har vi vært med i
Studentligaen både vårsesong og høstsesong. I vårsesongen spilte vi bra og kom til
semifinale. Med mange spillere på utveksling, og ikke like mange nye som begynner gikk det



litt hardere for seg i høstsesongen. Vi kommer oss allikevel til en kvarterfinale. BIF IL er
meldt på vårsesongen igjen for 2020. Det har blitt penger på nye baller, førstehjelpsutstyr og
nye vester. Vi kjøpte i år ikke nye drakter. Vi har også betalt semesteravgift til Studentligaen.
Det har vært arrangert en botfest og det skal arrangeres en denne sesongen. 

Kafeen på IL går som den pleier. Det er mange som tegner seg opp til kaffeavtale, noe som
gjør at kaffe blir kjøpt inn hver 2-3 måned på Storcash. Det har også vært behov for ny
mikrobølgeovn på IL. Dette ble da kjøpt og puttet fram. Orden på kjøkkenet/i kafeen har
vært litt periodevis. Noen ganger bra og noen ganger dårlig. Panteflasker blir tatt jevnlig og
det er naturligvis mer å vaske rundt eksamensperioder. Det er da flest benytter seg av IL.
Kjøleskapet har blitt vasket hvert semester. 

Det har vært få forespørsler om leie av utstyr. Begge forespørslene som har kommet inn har
det ikke blitt noe av. Paviljong 4 må gås grundig gjennom og finne ut hva vi har tilgjengelig.
Spesielt hva som kan brukes og hva som burde kastes. 

Ambisjoner for 2020/21 er å få til litt forskjellige arrangementer. Blant dette en spillekveld.
Turnering i innendørsfotball og volleyball hos Actionball burde prioriteres. 

Mine anbefalinger til neste Funksjonæransvarlig er å tidlig sette opp liste over BIFs venner.
Her er det ideelt med 2-3 personer. Det burde også settes opp et regnskap som viser hvor
mye penger det blir brukt til hva. Kvitteringer skal til enhver tid sendes til økonomiansvarlig. 

Jarle Litlekalsøy
Funksjonæransvarlig 2019 – 2020

Melding om Masterkontakt og fagansvarlig v/Tomas Olsen

Det er veldig lite oppgaver til disse to stillingene og vi foreslår at de blir slått sammen til én

stilling; Studentkontakt.

Det skal da utredes spesifikke oppgaver som faller på denne stillingen under styremøte slik

at det er klart hva som skal bli gjort av personen som innehar stillingen.

Tomas Olsen

Nestleder 2021-2022



5. Regnskap for 2021-2022 og budsjett for 2022-2023

Økonomiansvarlig Einar Mesloe  gjennomgår regnskapet for perioden. Det ble tatt

frem ulike poster som gav inntekt og poster som gav utgifter.

Blitt brukt litt mye penger, men bedrift og Arrangement har gjort en god jobb med å

tjene inn penger igjen

6. Innmeldte saker: 3 saker

Sak 1, 2, 3, ble godkjent.

Sak 1: Endring av vedtekter §3.2:

Legge til Byplanlegging og samfunnsikkerhet som del av BIF

§3.2.a iiii Byplanlegging og samfunnsikkerhet

Godkjennes med 2/3 flertall fra forsamlingen  GODKJENT

Sak 2: Endring av vedtekter §6.1
Slå sammen Masterkontakt og fagannsvarlig til; Studentkontakt

Godkjennes med 2/3 flertall fra forsamlingen  GODKJENT

Sak 3: Ending av vedtekt §6.12

→ Det skal kalles inn til regelmessige styremøter. Minst ett møte i måneden. Møtene kan
flyttes ved behov

Godkjennes med 2/3 flertall fra forsamlingen  GODKJENT

7. Godkjenning av Grunndokumenter: Vedtektene for Byggingeniørenes Linjeforening.
Sak 1, 2, 3 ble godkjent ved avstemming.

8. Behandling av semesterplan 2020-2021. Forslag til semesterplan for neste
styreperiode presenteres.

9. Valg av nytt hovedstyre. Det nye hovedstyret består av:

a. Leder – Oda Eriksen

b. Nestleder – Mathias Engseth



c. Økonomiansvarlig – Helene Guan

d. Bedriftsansvarlig – Antoni Jaworski

e. Arrangement-ansvarlig – Vaishanth Thevapalan

f. PR-ansvarlig – Jonas Hansen

g. Funksjonæransvarlig – Nicolai Walmann

h. Studentkontakt - Anna Hole

10. Valg av ikke-ordinære medlemmer. Følgende ble valgt som medlem til de respektive
komiteene:

a. PR-komité – Johannes Olav Henriksen; Mathias Takvam; Jens Tyvold;

b. Arrangement-komité –  Morten Helmen; Petter Tajet; Ravn Lauksund Engamo;

c. Bedriftskomité – Tone Haug; Ada Nauen; Tollef Digre Rønnes;

d. BIFs venner –  ble ikke valgt, dette kan ordnes i løpet av overgangsperiode

e. Studieturleder – ble ikke valgt, dette kan  ordnes i løpet av overgangsperiode


