
Beskrivning av de olika  

posterna i BRINNs styrelse 

 

Ordförande 2018: Richard Lundstedt 

”Som ordförande i BRINN har du ansvaret att leda föreningen i den 

riktning som du och föreningens medlemmar vill. Du har alla 

möjligheter att föra föreningen framåt genom att få både 

undergrupper och övriga medlemmar att arbeta tillsammans för att 

nå ett gemensamt mål, litet som stort.  

 

Som ordförande har du många åtaganden som ska uträttas men du 

får göra det på ditt sätt. Det är lätt att det blir mycket att stå i men då 

är det viktigt att komma ihåg att du inte är ensam. Det är nämligen 

du tillsammans med dina övriga styrelsemedlemmar som sätter upp 

en målsättning som ni tillsammans vill arbeta mot.  

 

Min huvudsakliga uppgift är att leda styrelsen, sammankalla till styrelsemöten, vårmöte samt 

årsmöte. Ordföranden är även den person som tillsammans med kassören är föreningens 

firmatecknare, det vill säga den person som måste kunna ta det yttersta ansvaret för de beslut 

som fattas.” 

  

Ordförande 2017: Ida Luther Wallin 
“Som ordförande lär man sig att knyta många kontakter och driva 

frågor som man är intresserad av. Att sitta som ordförande gav mig 

spännande personliga möten, erfarenheten att jobba i projekt och 

förståelsen för hur föreningar är organiserade. Det är även mycket 

meriterande att ha på sitt CV!  

 

Med vilja och mod kommer man långt som ordförande i BRINN!” 

 

 
Vice ordförande 2018: Arvid Franzén 

”Den största anledningen till att jag valde att bli vice ordförande var att 

det blir vad man gör det till. För min del har det berott mest på vad jag 

har tid med och vad jag vill få förmedlat. Jag har under min period haft 

som individuellt mål och syfte att det ska vara så bra gemenskap inom 

föreningen som möjligt. 

Då ordförande har mycket jobb och kontakt med olika personer i olika 

kretsar, har jag vid olika tillfällen fått hjälpa till med kontakt, eller vad 

det nu kan vara, inför olika evenemang eller liknande. Därav så har större 

fokus för min del legat i evenemang som jag har haft hand om, men även 

att få vara med och föra min och andra studenters talan om evenemang 

och till vad som önskas i framtiden, vidare till föreningen.” 



 

Vice ordförande 2014: Sofia Skoglund 

“Att engagera sig ideellt leder ofta till spännande möten, erfarenheter 

som är bra att ha i arbetslivet och inte minst kan en vara med och 

påverka utformningen och kvalitén på utbildningen. Det gav mig 

många kontakter, bra helhetssyn på utbildningen och roliga möten 

med branschen.  

Du som framtida vice ordförande bör vara lyhörd, framåt och ha 

förmågan att skapa förtroendefulla relationer både inom styret, inom 

programmet och ut mot arbetslivet.” 

 

 

         Kassör 2018: Josef Lövgren 

”Rollen som kassör innebär att du kommer att ha sista ordet gällande 

allting som handlar om pengar. Detta innebär såklart inte att du måste 

hålla på allting själv, utan att de andra medlemmarna måste diskutera 

med dig innan de kan genomföra aktiviteter som kräver ekonomiska 

medel.  

Som kassör så är du också firmatecknare för organisationen, tillsammans 

med ordförande, vilket innebär att inga dokument som påverkar hela 

föreningen kan genomföras utan din underskrift.  

Det är en position som kan vara väldigt givande då det verkligen märks 

att de beslut man tar har en påverkan på BRINN som helhet och det är 

en fantastisk känsla om den påverkan är positivt.”  

Kassör 2014: Greta Torstensson 

“Som kassör kommer du ta med dig kunskap som du inte får via skolan 

eller ekonomikursen. Jag fick en bra en bra inblick i hur förening och 

företag är uppbyggda, hur mycket tid och engagemang som krävs för att 

det ska bli så bra som möjligt och fungera rent praktiskt.  

Du som framtida kassör bör vara skärpt och noggrann, ha intresse för 

ekonomi och vilja ha ett tajt samarbete med ordförande och styrelsen. 

Vill du utveckla ditt ledarskap och teamwork är det något för dig!” 

 

 



Sekreterare 2018: Mathias Fyhr 

”Som sekreterare antecknar du allt som det pratas om och bestäms 

på styrelsemötet. Man har även ansvar för att sköta alumnlistan så 

att den alltid är uppdaterad. Vidare hjälper man de andra i styrelsen 

med sina uppgifter. Det blir även lite andra uppdrag som kommer 

längs vägen. 

Det bästa med att sitta med i styret är att man lär känna personer 

mellan klasserna, man får en bra inblick om hur man skriver 

protokoll och hur ett föreningsliv fungerar och är uppbyggt.” 

 

 

Sekreterare 2015: Emelie Gunnarsson 

“Som sekreterare kommer du få en fantastisk möjlighet att lära känna 

både brandingenjörsstudenter i alla årskurser, lärare, och folk i branschen 

samtidigt som man kan vara med och påverka vilka aktiviteter man vill 

genomföra och hur brandingenjörsprogrammet kan utvecklas. Jag har 

blivit mer strukturerad samtidigt som jag har fått ett stort kontaktnät, fått 

möjligheten att vara på spännande platser/event och fått massor av 

roliga minnen!  

Du som framtida sekreterare bör vara strukturerad, engagerad, social och 

kan göra flera saker samtidigt” 

 

 

Utbildningsbevakare 2018: Albin Backes 

”Som utbildningsbevakare är din främsta uppgift att närvara vid 

utbildningsbevakningssamordnarens möten och marknadsföra 

www.utbildningsbevakning.se. Det ingår även att vara behjälplig 

till GEO-styrelsen i programrådsfrågor. Utbildningsbevakaren ska 

även hålla regelbunden kontakt med de programrådsansvariga i 

varje brandingenjörsklass samt uppmuntra föreningens 

medlemmar att fylla i kursutvärderingar.  

Du är med och aktivt försöker förbättra utbildningen för 

nuvarande och kommande studenter. Skulle problem uppstå i en 

kurs är du behjälplig som en länk till programledningen och till 

Geosektionen för att föra fram och försöka lösa problemet.”  

 

http://www.utbildningsbevakning.se/


Utbildningsbevakare 2017: Adam Thörn 

“Som utbildningsbevakare är det bra att ha ett intresse för 

utbildningen och dess för- och nackdelar. Arbetet blir lite lättare om 

man kan göra lite grann varje vecka istället för att ta det i stötar. Som 

utbildningsbevakare är en bra förmåga är att kunna säga nej, för att 

hålla en balans mellan plugget och det IDEELLA arbetet. Att vara 

ödmjuk och förstående, då det finns olika sätt att göra och se på saker 

och ting kommer möjliggöra för andra att lösa saker effektivare vilket 

sparar både tid och konflikt.  

Det är även viktigt är att förstå att BRINN är just medlemmarna, 

aktiva som ej, därför är det en värdefull utmaning att försöka leda 

och utveckla en förening med över 100 medlemmar. Om man känner 

att man vill ge något tillbaka är posten som utbildningsbevakare ett 

utmärkt sätt att göra det på. Då det är kul att följa året med 

planering, genomförande och utvärdering känns det givande att få 

vara med och föra föreningen framåt.” 

 

 

 

 

  


