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Verksamhetsberättelse TUFF 2018/2019 

Under läsårets början anordnades den årliga mottagningen för de nya studenterna där flera av 

mottagningsaktiviteterna var i lärarhuset. Tyvärr var lärarhuset ofta uppbokat vilket ledde till 

några lagkvällar där lagen var för sig själva. På Campusängarna anordnades en dagsfest 

tillsammans med andra sektioner som en del av mottagningen. Mottagningen avslutades med 

en finsittning på Rouge. Under starten av vårterminen arrangerades en mottagning för de 

nyintagna förskollärarna. En mindre grupp studenter var ansvariga för mottagningen och de 

flesta aktiviteterna anordnades i ljusgården i Naturhuset. Tyvärr var det dålig uppslutning på 

flera av kvällarna förutom på de kvällsaktiviteter som hade ett större fokus på fest. 

Mottagningen avslutades med en mindre sittning i en kvarterslokal och caterad mat. Styrelsen 

anordnade nästan inga aktiviteter under höstterminen på grund av tidsbrist och dåligt 

engagemang hos styrelsemedlemmarna. Den enda aktivitet som arrangerades var en filmkväll i 

en bokad hörsal där styrelsen bjöd på popcorn och dricka. Uppslutningen var dålig då endast 

två personer utanför styrelsen närvarande trots mycket information om eventet. I mars 

arrangerades det återkommande eventet ”Lärarvillan” som i år anordnades av TUFF och var för 

sektionens kårmedlemmar. För att delta på eventet krävdes kårlegitimation men det fanns även 

några platser för de utan kårlegitimation. Eventet blev lyckat med stor uppslutning av 

medlemmar och det var uppskattat med en egen DJ. 

 

I början av mars tackades samtliga styrelsemedlemmar av och en ny tillfällig styrelse tillsattes 

i vilken Tea Forsberg tog över som tillfällig ordförande. Den tillfälliga kassören Sara Jernberg 

och Tea Forsberg strukturerade upp ekonomin. Den tillfälliga styrelsen valdes sedan in på 

årsmötet. På styrelsemötet i april tillsattes nya positioner samt lathundar för dessa. Positionerna 

var ansvarig för hemsidan, ansvarig för sociala medier, ansvarig för inköp samt 

kalastuffsansvarig. En grupp, kalastuffarna, skapades med syfte att arrangera event och 

liknande aktiviteter under TUFF. Det infördes även bilagor som aktivitetsplanering, 

budgetplanering och årshjul. En hemsida skapades för att nå ut med information om att TUFF 

finns och vad vi gör. Det skedde även en nystart av våra sociala medier och loggan fick mindre 

förändringar i ett förtydligande syfte. Styrelsen strukturerade även upp mottagningarna och 

tydligare riktlinjer kring ekonomin och viktiga datum som även ska finnas till stöd. Generalerna 
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höll i flera inphösningsaktiviteter för de phösare som skulle vara aktiva under höstterminen 

2019 års mottagning. Kalastuffarna anordnade en pubkväll på Rouge samt en utomhusaktivitet 

vilken tyvärr fick ställas in på grund av vädret. Styrelsen bjöd alla studenter på glass i slutet av 

maj för att visa att TUFF finns och TUFF deltog även på en sittning som UmPe vunnit i en 

tävling med Rouge. I slutet av juni gjordes inköp till kommande verksamhetsår för kalastuffarna 

som vinter- och vattenleksaker. 


