
Sammanställning av diskussion från mötet 4/10 
När: Mellan 18:30-20:00 
Var: IKDC, Stora hörsalen 
Antal: ca 110 personer 
 

Nedan är en sammanfattning av diskussionen i alla 10 grupper. 

• Hur tycker ni att sektionen fungerar i dagsläget? (Lite av en övrigt punkt) 

Något måste förändras, det är konstigt som det är just nu, men det är läskigt med förändring. 
Det är ett komplext problem. Hur denna förändring ska göras är det dock blandade åsikter om 
och de flesta grupper hittar ingen klockren lösning. De lösningar som diskuterade i de flesta 
grupper är antingen en VoV-intresse innan eller utanför V-sektionen som fungerar som L-tek 
& BIIF. Eller att alla går in under V-sektionen. De flesta diskussioner mynnade också ut i 
näringslivens struktur och hur de bör fungera. Tankarna ang redovisas längre ner.  
 
Alla grupper är överens om att man inte vill ha 3 sektioner. Alla vill bevara sektionen och 
nollningen. Vissa känner dock att läget är låst där man vill ha det bättre men ingen vågar 
ändra något som fungerar okej. 

Ifall V-sektionen går mot en sektion bör man ändra namn. V-sektionen, Sektionen för 
Samhällsbyggnad först och sen kanske S-sektionen (Sektionen för Samhällsbyggnad). 

Det nämndes att valprocessen på V-sektionen är jobbig och att det inte är alla som vågar prata 
inför 150 personer. Men samtidigt är den demokratisk och bör vara så för en del poster men 
kanske inte alla. Att det då blir lättare att gå upp på ett BIIF/L-tek möte då det inte blir samma 
press. Valproceduren gynnar de som är framåt vilket inte bör ett krav för vissa poster. 

Vill också se att alla funktionärsposter på sektionen väljs inom sektionen - konstigt med 
styrelseposter som inte alla kan få rösta om. Dvs BIIF-ordf / L-ordf i V-styrelsen. 
 
I övrigt tycker de flesta att sektionen fungerar relativt bra och det sades ofta att vi har en 
välfungerande nollning.  

• Vad tycker ni om pengafördelningen som vi presenterade? 

Blandade tankar. Det bör accepteras att VoV inte tycker det är rimligt som det är och många 
tycker att det är en orättvis fördelning. Samtidigt som några grupper inte ansåg att det inte är 
där problemet ligger utan det är bristen på evenemangen för VoV som det handlar om. 

Siffrorna var missvisande eftersom de inte speglar den faktiska fördelningen utan bara 
fördelningen av programspecifika intäkter. Hade t.ex. café, sexet osv räknats in också så hade 
skillnaderna varit mycket mindre, dåligt av styrelsen att försöka vinkla informationen. 
Samtidigt så hade man tagit hela V-sektionen intäkter så hade man behövt göra det för 
BIIF/L-tek också så att man jämför ”samma saker”.  
 
Vissa grupper tycker att det är oförklarligt varför sektionsbidraget delas ut som det gör och 
tycker det ska stanna hos V-sektionen.  

De grupper som tyckte det var ett problem verkade mynna ut i två alternativ angående 
näringslivet. De lösningar som verkar mest rimliga vid första anblick är att antingen flytta in 



allt näringsliv under sektionen eller att flytta ut allt näringsliv utanför sektionen, men det sista 
skulle innebära splittringar.  

- Näringsliv utanför V-sektionen 

Näringslivet idag i BIIF/L-tek fungerar bra och inget som man vill ska bli sämre. Ett 
alternativ var här att näringslivet behölls utanför V-sektionen men pengarna som dras in går in 
till V-sektionen som sedan fördelar de jämnt. Eventuellt tillbaka till L-tek / BIIF / VoV-
intresse. 

- Näringsliv i V-sektionen 

Blir en jämn fördelning av pengarna då allt går in till V-sektionen och fördelas jämnt över alla 
programmen. Vissa var rädda att andra program skulle ta platser från programmet som 
föreläsningen riktade sig till, ifall lunchföreläsningar och dylikt anordnades av V-sektionen. 
Samt att man tror att det lockar färre företag eftersom de inte vill hålla för föreläsning för alla 
V-studenter. Repliken var att ingen annan skulle gå på de föreläsningar som inte är menad för 
sitt program. Även en rädsla för att Brandföretagen (speciellt räddningstjänsten) inte skulle 
vilja ha föredrag ifall de fick veta att de pengarna fördelade sig över hela V-sektionen. 
BIIF/L-tek är också starka varumärke. Där BIIF är ett viktigt varumärke för brandare som vill 
ut i arbetslivet, det går inte att tumma på det bara för att sammanhållningen ska bli bättre. 

Det uppkom förslag på lösningar: 

Om det ligger under sektionen att det finns en huvudansvarig som sitter i V-styrelsen och 
under ska det finnas en näringslivsansvarig för varje program. Som i sin tur har hjälp av 
näringslivskontakter åt varje program.  

Näringslivet består av en huvudansvarig för alla program men därunder finns det kontakter 
mot brandföretag, kontakter mot lantföretag samt kontakter mot Väg och vatten- företag. 
Dessa ska vara låsta så att man bara kan söka ”Näringslivskontakt L-tek” om man går lant. 
Där namnen BIIF/L-tek behålls på näringslivskontakterna för att inte förlora varumärket. 

Ett alternativ var att de pengarna som drogs in för för varje program ska gå till varje 
eventgrupp.  

• Hur ser ni på programspecifika evenemang? Ska det finnas för alla program, 
inga program eller vad tycker ni? 

En del blandade tankar där några ansåg att det inte behöver finnas några programspecifika 
medan andra grupper ansåg att det var det viktigaste. Anledning för programgemenskapen var 
exempelvis att det behövs för det är de man kommer arbeta med efter utbildningen. Det är 
bättre att höja gemenskapen för VoV än att ta bort för de andra programmen.  

BIIF/L-tek ger en bra sammanhållningen inom programmen men det är ett stort problem att 
VoV inte har egna evenemang. Det är bättre om det finns en förening/utskott som drar i VoV-
evenemang än att det ska göras privat, då det blir svårt att dra i klassaktiviter själv när en klass 
på VoV består av ca 100 personer. Det är ett moment 22 - dålig sammanhållning på 
programmet eftersom det inte finns events, och samtidigt svårt att starta events eftersom 
sammanhållningen är dålig. Lösningen på problemet beror på hur andra sektionsfrågor 
kommer lösas (ex. näringsliv) men ett VoV-event vore uppskattat. 



Det upplevs konstigt att det inte finns någon som kan hålla i v.0 under nollningen för Väg-och 
vattenstudenterna som BIIF/L-tek gör för Brand- respekive Lant-studenter. Utan som i 
dagsläget att de skickas runt mellan SI-ledare, AktU samt V-styrelsen. Det BIIF/L-tek gör 
under v.0 verkar också vara väldigt uppskattat.  

BIIFs events lockar en annan typ av folk än sektionens, utan BIIF hade dessa inte haft något 
sammmanhang i studentlivet. Sammanhållningen är viktig för trivseln. Brandarna identifierar 
sig inte med sektionen på samma sätt, känns som ett större steg att delta där än i 
programevents. Kursgård, höstfest och Herr/Dam-sittningar osv. är viktiga för identiteten. 
Höstfesten lockar både studenter och yrkesverksamma och därför är det ett superviktigt event, 
många kontakter knyts där. Sektionen borde dra i programspecifika events, men samtidigt 
svårt att se hur det skulle locka när BIIF/L-tek redan anordnar dem. 
 

- BIIF / L-tek under V-sektionen 
Det är verkligen viktigt att alla traditioner och sånt finns kvar och att det finns en säkerhet 
eller konkreta garantier för BIIF/L-tek ifall de går in under sektionen. Det finns ganska 
mycket tillgångar och ett starkt varumärke som verkligen inte ska försvinna. 

Det nämndes att man har en känsla av rivalitet mellan programmen och att det kan förklara 
varför det finns en rädsla att slå ihop. Rädsla att bli bortglömd, ingen som ser efter 
lantarnas/brandarnas intressen och minskad rösträtt där följden blir att man får mindre att säga 
till om.   

BIIF/L-tek under V-sektionen kan resultera i att det går långsammare att fatta beslut, längre 
väg från tanke till mål och risk för konkurrens. 

 
- VoV- event under V-sektionen 

Många undrade om det går att ha ett utskott för VoV under V-sektionen, när V-sektionen ska 
rikta sig till alla. Det löser problemen med eventen men många tror att V-sektionen kommer 
uppfattas ännu mer som Väg och Vatten- sektionen om det bara är VoV-event som ligger i V-
sektionen.  
 

- VoV som en intresseförening 

Två sidor: 

Risk att splittra sektionen ännu mer. Att V-sektionen kommer urvattnas och att det inom några 
år kommer vara tre sektioner då det inte kommer finnas några incitament att söka till V-
sektionen då all ”makt” ligger hos intresseföreningarna. Att cafeet och nollningen håller ihop 
det ett tag men att det blir tre sektioner i framtiden.  

Andra sidan av myntet är att det kan vara ett fungerande koncept och att nollningen och cafeet 
kommer se till så att det inte blir någon splittring.  

• Vad ska V-styrelsen göra? 

Vara tydlig med vad som sker och ifall det sker en förändring vara noggranna med att berätta 
vilken förändring och hur det påverkar. Vid en sammanslagning till en sektionen poängtera 
tydligt som det gjordes i förslaget med L-tek att ingenting försvinner utan att allt kommer att 
tillgodoses av V-sektionen. Där det i slutändan blir ”samma fast under en ny flagga”  

Svår situation då de flesta förändringarna inte ligger i V-styrelsens händer. Hitta bra lösningar 
med L-tek/BIIF. Likt förslaget med L-tek.  



• Hur hade ni velat att V-sektionen ser ut om 3 år? 

Den ska vara enad, inte vara tre separata sektioner. Att det ska finnas 
programsammanhållning för alla samt en sektionssammanhållning.   

Rättvis, ännu bättre sammanhållning. Alla tre programmen ska vara nöjda med sina 
utgångslägen. 
 
Man ville både ha en övergripande sektionsgemenskap inom V-sektionen och tre 
föreningar/utskott som tar hand om respektive program. Det skall finnas något som alla vill 
engagera sig i, både stort och smått i både sektionen och de olika programmen. 

Ett alternativ var en ”S-sektionen, Sektionen för Samhällsbyggnad” med programspecifika 
utskott (BIIF/L.tek/VoV-event) som håller i event för respektive program. Att söka varje 
utskott ska vara låst till så att lantare bara kan söka L-tek osv. Näringslivet består av en 
huvudansvarig för alla program men därunder finns det kontakter mot brandföretag, kontakter 
mot lantföretag samt kontakter mot Väg och vatten- företag. Även dessa ska vara låsta så att 
man kan söka ”Näringslivskontakt L-tek” om man går lant. 

 
• Hur ska en förändring ske i ett tidsperspektiv?  

Vissa vill att ska en förändring ske bör allt ske på samma gång medan andra tycker att det ska 
ta tid. Det viktigaste var att inte stressa fram något.  

• Hur går tankarna med en gemensam overallfärg? 

Fördelar 

- Upplever inte att man känner sig som en sektion när vi går i olika ouveraller 
- Sålänge det finns programdetaljer kvar så behåller man både program och 

sektionssammanhållning. 
- Lättare att få vänner över programgränserna om alla har samma ouverall 
 

Nackdelar 

- En stark tradition som är tråkig att tappa 
- Tycker det är kul med olika färger 
- Skönt att veta första veckan vilka som går sitt program (skulle kunna åtgärdas med en 

programspecifik detalj så länge den var stor och syns väl) 
- Det är en trygghet att ha olika färger 


