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PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE  
Datum: 2019-10-01 

Tid: 16.30 

Plats: Naturvetarhuset, Umeå Universitet 
Närvarande: 
 
Ordförande: Tea Forsberg 
Kassör: Sara Jernberg 
Sekreterare: Amanda Collin 
  Ledamot Ledamot                   Ledamot                               
Tuff:  Isabell Vallgren Anton Holmlund    Sophie Wåhlström         
 
  Ledamot Ledamot                   Ledamot               
  Jakob Häll Simon Lindberg    Mikaela Hjerpe                                        
                                        
  Ledamot Ledamot                    
  Lisa Boström Valdemar Segerström                    
                                                                                                                 
                                                                       
Övriga: Maja Adolfsson 
 

Formalia 
Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: 

F1 Mötets öppnande  Tea Forsberg:  

Förklarar mötet öppnat. 

F2 Val av justeringsperson  Styrelsen beslutar: 

Att utse Lisa Boström till justeringsperson. 

F3 Tid för justering av protokoll  Styrelsen beslutar: 

Att fastställa justeringstid till 2019-10-04 kl. 
16:30. 

F4 Fastställande av 
föredragningslista  

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa föredragningslistan. 
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F5 Adjungeringar  Styrelsen beslutar: 

Att adjungera in Maja Adolfsson. 

Beslutsuppföljning 
Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: 

U1 Sammanfattning av beslut från 
föregående protokoll 

 Styrelsen beslutar: 

Att lägga protokollet till handlingarna. 

Meddelande/Information 
Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: 

M1 Ordförande  Tea Forsberg 

US, genom Stefan Brattlöf, erbjuder oss att 
vara ”testperson” för digitaliserade 
underskrifter på protokoll. Detta kommer inte 
innebära någon kostnad för oss under 
testperioden.  

M2 Kassör  Sara Jernberg 

Mottagningens finsittning betalades den 
1/10–19. En kostnad på 60 495 kr. 

M3 UmPe  Tea Forsberg, Amanda Collin, Jakob Häll 

UmPe saknar fortfarande ordförande och 
kassör för verksamhetsåret 19/20. Ett 
extrainsatt årsmöte kommer att äga rum i 
samband med stormötet den 28/10–19.  

UmPe är i behov av en ny valberedning och 
söker personer som är intresserade. (Lisa 
Boström är intresserad för TUFF:s räkning) 

M4 Utbildningsutskottet  Simon Lindberg, Maja Adolfsson 

Maja Adolfsson är UmPe:s nuvarande 
studentombud men kommer ersättas i mitten 
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av oktober. Maja kommer ersättas av en tjej vid 
namnet Aurora. Inskolningen för henne har 
påbörjats.  

Utbildningsutskottet kommer återupptas inom 
den närmsta tiden efter att inte varit fullt 
fungerande tidigare verksamhetsår. 
Eftersträvas att det nu ska bli etablerat och 
sättas i system. Utbildningsutskottet ansvarar 
för utbildningsbevakning och tanken är att 
dess möten ska vara öppna för alla. Dock bör 
studentrepresentanterna närvara vid samtliga 
möten.  

M5 Kalastuffsansvarig  Jakob Häll 

Inte närvarande vid mötet. 

M6 Ansvarig för hemsidan  Mikaela Hjerpe 

Förgående styrelsemötes protokoll finns 
upplagt på hemsidan.  

Nya bilder kommer att tas löpande på 
styrelseledamöterna och uppdateras på 
hemsidan. 

M7 Ansvarig för sociala medier  Sophie Wåhlström, Tea Forsberg 

Sophie vill vara kvar i styrelsen men endast 
som ledamot. Kommer därför behöva att 
någon annan övertar positionen. 

M8 Ansvarig för inköp  Tea Forsberg 

Inget nytt att tillägga. 

M9 Övriga meddelanden  Tea Forsberg 

Speak up – ett tillfälle för att undersöka hur 
studenter ser på sin utbildning. Kommer gå till 
på så sätt att studenter får komma och svara på 
en enkät för den utbildning en läser. I samband 
med detta kommer utlottningar av fina priser 
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att göras för att motivera fler att delta. Simon 
Lindberg har gått på mötena om detta och är 
intresserad av att fortsätta. Dock söker de en 
till som kan vara ansvarig för marknadsföring 
för TUFF:s räkning. Mest lämpad för detta är 
Mikaela Hjerpe som därför kommer närvara 
på nästa möte med Simon. Mötet är den 8/10–
19 kl. 16:00. 

Diskussionspunkter 
Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: 

D1 Aktivitetsplan B1 Den aktivitetsplan som tidigare tagits fram 
färdigställdes i förhållande till vem som ska 
bära ansvaret över de olika aktiviteterna.  

D2 UF möte 16/10 - 19  TUFF kommer att ha möte med UF den 
16/10–19 angående att hålla workshop för de 
studenter som studerar till lärare för de yngre 
åldrarna. De i styrelsen som är intresserade 
närvarar på mötet, dock minst tre personer. 
Mötet ägs rum kl. 16:00 i N270.  

D3 Sponsorer  Angående tidigare diskussioner om att ha 
sponsorer (huvudsakligen Pedagogpoolen) 
har det visat sig att de vill ha väldigt mycket i 
gengäld. Lärarförbundet ställer dock inte lika 
höga krav är därför möjligen bättre att föra 
vidare diskussionen med, huvudsakligen för 
kalastuffarna. I övrigt avvaktar styrelsen med 
att gå vidare med sponsorer.  

D4 Finsittningen  TUFF får gå i vinst för enskilda evenemang, 
förutsatt att vi inte står för 
alkoholförsäljningen.  

Efter samtal med TUFF:s revisor Stefan 
Brattlöf ges förslaget att TUFF 
subventionerar generalernas biljetter med 
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300: -. För att underlätta bokföringen betalar 
generalerna hela kostnaden för sina biljetter 
och får i efterhand tillbaka 300: - från TUFF.   

D5 Generalansökan  Inlägg om att vi tar emot ansökningar för att 
vara generaler under nästa verksamhetsårs 
mottagnings behövs skrivas. Ansökan skall 
skickas till tuff.umu@gmail.com. Sista dag att 
ansöka är den 11 november och de valda 
generalerna kommer att tillkännages på 
återsparken. 

D6 Studentrepresentanter B2 Det finns flertalet platser av 
studentrepresentanter som måste tillsättas. 
För TUFF:s räkning måste följande platser 
tillsättas: 

- Programrådet för grundlärare 
- Programrådet för förskollärare (till 

våren) 
- TUV:s utbildningsutskott. (Studenten 

ska med fördel läsa mot fritidshem 
eller förskola) 

- Samos (Tea Forsberg är intresserad 
av denna position) 

Vid intresse kontaktar en Maja Adolfsson via: 
utbumpe@umeastudentkar.se  

Att vara studentrepresentant innebär att man 
går på möten 3–4 gånger per termin. Som 
studentrepresentant representerar en 
studenter i sitt programområde. 

D7 Ändra stadgarna  Stadgarna är i behov av justeringar. Ändring 
av stadgarna beslutas om på årsmöten eller 
stormöten. Amanda Collin tar därför på sig 
att skriva en motion gällande justeringar av 
stadgarna till stormötet den 24/10–19. 
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D8 Valberedning  TUFF behöver tillsätta en valberedning 
under stormötet den 24/10–19. Tre studenter 
söks varav dessa tre inte får sitta med i 
styrelsen.  

Annonsering om att vi söker personer till 
valberedningen kommer att göras via 
facebook och hemsidan. Ansökan skickas till 
tuff.umu@gmail.com.  

D9 Suppleanter  TUFF behöver tillsätta en suppleant under 
stormötet den 24/10–19.  

Annonsering om att vi söker suppleanter 
kommer att göras via facebook och 
hemsidan. Ansökan skickas till 
tuff.umu@gmail.com. 

 

Beslutspunkter 
Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: 

B1 Aktivitetsplanering B1 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa den aktivitetsplanering som 
färdigställt under styrelsemötet. 

B2 UF möte 16/10 - 19  Styrelsen beslutar: 

Att Amanda Collin, Tea Forsberg, Lisa 
Boström närvarar vid mötet med UF den 
16/10–19 i N270 kl. 16:00. 

B3 Generalansökan 

 

 Styrelsen beslutar: 

Att Isabell Vallgren utformar och annonserar 
att vi söker generaler till nästa verksamhetsårs 
mottagning.  

B4 Avtacka Isabell Vallgren  Styrelsen beslutar 
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Att styrelseledamot Isabell Vallgren avgår från 
TUFF:s styrelse. 

B5 Nästa möte  Styrelsen beslutar  

Att nästa möte ska äga rum den 7/11–19 kl. 
16:30 på UmPe kontoret. 

F6 Mötets avslutande  Tea Forsberg:  

Förklarar mötet avslutat. 

 


