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PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE  
Datum: 2021-05-03 

Tid: 16:30 

Plats: Digitalt, via zoom 

 
Närvarande: 
Ordförande: Tea Forsberg 
Kassör: Sara Jernberg 
Sekreterare: Amanda Collin 
 
  Ledamot Ledamot  Ledamot  Ledamot 
TUFF:  Mikaela Hjerpe Jakob Häll  Lisa Boström Isak Lundholm 
 
  Ledamot    
  Anton Holmlund    
 
Övriga: Mathilda Forstin och Petra Mäkipiha  
 

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 Sara Jernberg till justeringsperson. 

F3 Tid för justering av 
protokoll 

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa justeringstid till 2021-05-10 kl. 16:30. 

F4 Fastställande av 
föredragningslista  

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa föredragningslistan. 

F5 Adjungeringar  Styrelsen beslutar: 
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Att adjungera in Mathilda Forstin och Petra Mäkipiha. 

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 har informerat om att de fredagen den 7e maj vill 
ha ett möte gällande rådande situation i och med 
corona. De har meddelat att de gärna ser att 
ordförande samt någon ansvarig för mottagningen 
närvarar. I och med att vi byter ordförande inför nästa 
verksamhetsår föreslås att generalerna för höstens 
mottagning närvarar.  

M2 Kassör  Sara Jernberg 

Inga nya meddelanden. 

M3 UmPe  UmPe söker intresserade personer för sommarringning, 
personer vilka ska ringa upp de nya studenterna. 

Under det senaste styrelsemötet gick styrelsen igenom 
inför det kommande årsmötet. Det beslutades också 
om en avtackning i slutet av maj där även 
underföreningarnas styrelser kommer att vara inbjudna.   

M4 Utbildningsutskottet  Tea Forsberg 

Utbildningsutskottet söker fortfarande 
studentrepresentanter till flertalet olika positioner som 
måste tillsättas till hösten.  
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Vår utbildningbevakare, Ali Al-Soufi, har avgått och 
det finns för närvarande ingen ny tillsatt.  

M5 Evenemangsansvarig  Jakob Häll 

Kalastuffarna har genomfört en digital spelkväll. 
Tillfället var lyckat men inte särskilt högt deltagande. 
Finns inga direkta planer för resterande del av 
verksamhetsåret. 

M6 Marknadsförings- 
ansvarig 

 Mikaela Hjerpe 

Tygmärkena till overallerna har levererats och är 
betalda. Framöver behövs det räkna på hur mycket det 
ska kosta att köpa ett märke. Viktigt att vinsten som 
görs på märkena går tillbaka till medlemmarna på något 
sätt. Hade även varit positivt om ett visst antal märken 
kan ges ut som priser vid olika tillfällen. Tanken är även 
att kontakt ska tas med overallkommittén så att de kan 
sälja märkena.  

M7 Övriga meddelanden  Inga övriga meddelanden. 

  

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

D1 UmPe:s styrelse  Under årsmötet kommer UmPe att rösta in 
representanter från underföreningarna TUFF och 
HECTOS som ska sitta med i styrelsen kommande 
verksamhetsår. TUFF har tre platser att fylla i UmPe:s 
styrelse. Petra Mäkipiha och Isak Lundholm erbjuder sig 
från TUFF:s sida.  

D2 Driven  Under styrelsemötet fick samtliga möjlighet att gå 
igenom den lathunden som berör ens position varav 
uppdateringar gjordes efter behov. 

D3 Verksamhetsberättelse  Styrelsen gick igenom vad som hänt under året för att 
kunna skriva en verksamhetsberättelse.  
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D4 Kick-off  Den 26e maj bjuder UmPe in till en avtackning där alla 
i underföreningarnas styrelser är inbjudna. I och med 
denna avtackning upplever styrelsen inte att en egen 
kick-off behövs hållas, utan att alla istället deltar vid 
UmPe:s avtackning. 

D5 Nästkommande möte  Styrelsen upplever inte att det finns behov av att ha fler 
styrelsemöten detta verksamhetsår. Styrelsen som 
träder i kraft kommande verksamhetsår beslutar vid ett 
senare tillfälle när första styrelsemötet för 
verksamhetsåret 21/22 skall hållas. 

D6 Övriga 
diskussionspunkter 

 Inga övriga diskussionspunkter. 

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

B1 Kick-off  Styrelsen beslutar: 

Att inte ha någon kick-off för styrelsen utan enbart 
delta i UmPe:s avtackning. 

B2 Nästa möte  Styrelsen beslutar 

Att datum för nästa styrelsemöte beslutas internt av 
styrelsen som träder i kraft.  

F6 Mötets avslutande  Tea Forsberg  

Förklarar mötet avslutat. 

 


