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PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE  
Datum: 2020-09-10 

Tid: 16:30 

Plats: Naturvetarhuset, Umeå Universitet 

 
Närvarande: 
Ordförande: Tea Forsberg 
Vice ordförande: Lisa Boström 
Kassör: Sara Jernberg 
Vice kassör: Anton Holmlund 
Sekreterare: Amanda Collin 
 
  Ledamot Ledamot  Ledamot Suppleant 
TUFF:  Mikaela Hjerpe Jakob Häll  Simon Lindberg Rickard Klingberg 
  Sophie Wåhlström  
 
Övriga: 
 

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 2020-09-17 kl. 16:30. 

F4 Fastställande av 
föredragningslista  

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa föredragningslistan med justeringar. 

F5 Adjungeringar  Inga adjungeringar 
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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 

En remiss har inkommit till oss genom US från 
utbildningsdepartementet och vilken behandlar 
möjliggörandet för universitet och högskolor att 
utforma och genomföra lämplighetstest i och med 
antagning till lärarprogram. Svar på remissen begärdes 
senast 2020-09-04 och medförde att styrelsen inte 
skulle hinna träffas och diskutera remissen innan svaret 
skulle in. Svarade gjorde därför ordförande och beskrev 
den problematik hon såg gällande testerna som 
upplevdes testa ens lämplighet för att studera på 
universitet snarare än ens lämplighet att arbeta med 
barn. 

Finns möjlighet att gå en ordförande utbildning 1/10 
för den som önskar. 

M2 Kassör  Sara Jernberg 

Vi har fått in provision från US. 

M3 UmPe  Tea Forsberg och Amanda Collin 

UmPe:s hade styrelsemöte 2020-09-03 varav TUFF:s 
stadgar godkändes av styrelsen, innebärande att de 
stadgar som röstades fram under årsmötet nu kan träda 
i kraft.  
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UmPe:s årsmöte äger rum 2020-09-17. 

M4 Utbildningsutskottet  Tea Forsberg 

Utbildningsutskottets möte äger rum 2020-09-24 
klockan 16:30. 

Simon Lindberg 

Information från grundlärarprogramrådet: det upplevs 
problematiskt att studenter får besked om deras 
lämplighet för yrket först i sista praktiken. Detta har 
medfört att det är först i slutskedet av utbildningen 
som flertalet studenter fått beskedet att de inte lämpar 
sig som lärare och därigenom inte får sin praktik 
godkänd och heller inte kan ta examen. 

En ny arbetsintegrerad lärarutbildning kommer till 
hösten att erbjudas på Umeå Universitet. Råder dock 
fortfarande viss oklarhet i struktur och upplägg men 
generellt kan sägas att utbildningen kommer ske på en 
studietakt på 75% och kombineras med arbete i 
verksamheten på 50%. 

M5 Evenemangsansvarig  Jakob Häll 

Finns behov av nya medlemmar i och med att flertalet 
av de som sitter nu tar examen detta verksamhetsår. 
Information behövs spridas så att vi kan nå ut till fler 
intresserade och vilka vill engagera sig i Kalastuffarna.  

Inplanerade evenemang: 

1. Bjuda på fika 
2. Halloweenfest (utomhus) 
3. Skattjakt (inspiration från amazing race) 
4. Julfest 

M6 Marknadsförings- 
ansvarig 

 Mikaela Hjerpe 

Presentationen utav styrelsen kommer ske succesivt 
från och med 2020-09-14. Inledningsvis kommer 
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gruppbilden att läggas upp och därefter följer 
presentation utav samtliga i styrelsen dag för dag. 

Roll up: Olika korrektur har tillsammans med US tagits 
fram. Kostnaden för en roll-up hamnar på strax under 
2000:-. 

I samråd med Stefan Brattlöf föreslås att vi, med 
överslottet pengar från förgående verksamhetsår, 
införskaffar pr-relaterade produkter i form av 
tygmärken till overaller med TUFF:s logga, pinknappar 
med loggan samt en fana (istället för beachflagga).  

Efter samtal med Anna kommer vi eventuellt kunna få 
(annars köpa) fem stycken UmPe ryggsäckar att ha som 
pris vid framtida tävlingar.  

M7 Övriga meddelanden   Anton Holmlund och Rickard Klingberg 

 Mottagningen har en så länge gått väldigt bra. 

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

D1 Presentation av 
styrelsen 

  Mikaela Hjerpe 

Presentationen utav styrelsen kommer ske succesivt 
från och med 2020-09-14. Inledningsvis kommer 
gruppbilden att läggas upp och därefter följer 
presentation utav samtliga i styrelsen dag för dag. 

D2 Tröjor (undanlagda 
pengar) 

  Sara Jernberg 

Under förgående verksamhetsår reserverade vi ett 
belopp för att kunna köpa in tröjor till styrelsen. 
Intresset för att köpa in dessa är i nuläget lågt och 
styrelsen finner det därför onödigt att köpa in dessa. 
Det reserverade beloppet stryks därför. 

D3 Pengar över   Sara Jernberg 

I och med att vi har ett överskott är det enklaste 
ekonomiskt sett att justera om i budgetförslaget för 
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verksamhetsåret. Detta kommer göras tillsammans med 
Stefan Brattlöf och presenteras på stormötet i slutet av 
oktober månad. 

Omjusteringen av budgeten kommer innebära att 
överskottet portioneras ut på olika delar där behovet 
bedöms finnas. Önskemål om ökning finns för 
posterna mottagning ht med 2000:-, aktiviteter med 
2000:- och pr med 6000:-.  

D4 Positioner som saknas   Tea Forsberg 

Nya representanter behövs nomineras för att sitta i 
UmPe:s styrelse. Vårt förslag är Tea Forsberg, Amanda 
Collin och Lisa Boström. Representanterna röstas fram 
på UmPe:s årsmöte. 

D5 Engagera studenter   Tea Forsberg 

I och med att flertalet av de nuvarande ledamöterna 
inte kommer att sitta kvar i styrelsen under nästa 
verksamhetsår är det av stor betydelse att bygga upp ett 
större intresse för styrelsen och de arbete som styrelsen 
gör. Förslagsvis sprida information på sociala medier, 
under mottagningen och aktivt bjuda in medlemmar att 
delta på styrelsemöten för att få ta del av vårt arbete. 

D6 Övriga 
diskussionspunkter 

 Inga övriga diskussionspunkter. 

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

B1 Presentation av 
styrelsen 

 Styrelsen beslutar: 

Att inleda presentationen av styrelsen på våra sociala 
medier 2020-09-14. 

B2 Tröjor (undanlagda 
pengar) 

 Styrelsen beslutar: 

Att stryka det reserverade beloppet för inköp av tröjor 
till styrelsen.  
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B3 Pengar över  Styrelsen beslutar: 

Att inför stormötet föreslå en justering på 
budgetplanen innebärande en ökning för mottagning ht 
med 2000:-, aktiviteter med 2000:-, pr med 6000:- och 
att resterande överskott portioneras ut efter behov. 

B4 Avtackning  Styrelsen beslutar 

Att avtacka Simon Lindberg från TUFF:s styrelse.  

Att avtacka Sophie Wåhlström från TUFF:s styrelse.  

B5 Suppleant  Styrelsen beslutar  

Att avtacka Rickard Klingberg från posten som 
suppleant.  

B6 Utfyllnadsval  Styrelsen beslutar  

Att välkomna Rickard Klingberg som ledamot i 
TUFF:s styrelse. 

B7 Nästa möte  Styrelsen beslutar 

Att nästa styrelsemöte ska äga rum den:  

2020-10-08, kl. 16:30 på UmPe kontoret. 

F6 Mötets avslutande  Tea Forsberg  

Förklarar mötet avslutat. 

 


