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Mottagning höstterminen 2019  
Under början av höstterminen anordnades en mottagning för de nya studenterna i TUFF. 
Mottagningen upplevdes lyckad av samtliga och avslutades med en finsittning på “Äpplet”, 
folkets hus. De flesta kvällar spenderades på lärarhuset och Återsparken som arrangerades av 
“Årets lag” var också i lärarhuset. Återsparken skedde i slutet av november med aktiviteter 
och presentation av de kommande verksamhetsårets generaler. 

 
Halloweenfest  
I slutet på oktober hade kalastuffarna sitt första event, en halloweenfest med utklädnad, lekar, 
tävlingar och generösa priser. Det var en lyckad kväll med bra uppslutning av studenter. 
Halloweenfesten vart starten på en tradition då eventet är tänkt att återkomma årligen.  

 
Stormöte 
Under stormötet gavs den föregående styrelsen ansvarsfrihet 

 
Mottagning vårterminen 2020  
Vårterminens mottagning för antagna förskollärarna vårterminen 2020 arrangerades av 
kalastuffarna samt av de generaler som hade möjlighet. Det var ingen större uppslutning av 
studenter men de närvarande ansåg att det var lyckat. Under den första träffen var däremot 
nästan alla närvarande vilket kan bero på att studenterna gavs möjlighet att träffa varandra, få 
bra information, rundvandring på campus samt ställa frågor kring eventuella funderingar 
innan studierna började. Att första träffen sker innan studierna startar är väldigt uppskattat och 
sker både på vårterminens och höstterminens mottagningar. Vårterminens mottagningen 
avslutades med en klasskväll i Tryggheten på universitetet med caterad mat, lekar och utgång.  

 
Taco-sittning 
I slutet av februari anordnade kalastuffarna en taco-sittning på rouge för TUFFs medlemmar. 
Det var en bra uppslutning och kvällen bjöd på bland annat tacobuffé och introduktion av 
sittningshäften/sånger som i framtiden kommer användas på kommande sittnigar.  

UWC  
Kalastuffarna arrangerade tillsammans med Hectos kalaskommité några event inför och under 
Umeå World Cup, en futsal tävling i mars. Tillsammans var de på Rouge och hade EPP samt 
efterfest i Tryggheten, en lokal på universitet. Det var lockade event med bra uppslutning av 
studenter från båda kårföreningarna.  



Årsmöte 
Årsmötet arrangerades digitalt via zoom på grund av restriktionerna gällande Covid-19. 
Under årsmötet valdes den nya styrelsen för verksamhetsåret 20/21.  

I det stora hela  
Det har varit ett bra verksamhetsår där TUFF synts mer och kalastuffarna har haft sina första 
event som varit lyckade. I början av vårterminen uppkom däremot en pandemi vilket ledde till 
att alla evenemang fick ställas in och alla universitet i Sverige stängde sina lokaler vilket 
resulterade i digital undervisning resterande av vårterminen. Trots detta har TUFF haft 
styrelsemöten och varit aktiva på sociala medier som exempelvis med veckovisa frågesporter.  

I slutet av verksamhetsåret fick TUFFs ordförande Tea Forsberg ett diplom för “Årets insats” 
av Umeå Studentkår med motivering att Tea som räddat kårföreningen från att gå under nu 
har skapat en bra grund för föreningen. Tea har genom året uppmuntrat andra att känna 
engagemang och tydliggjort föreningen för studenterna vilket påverkat ett ökat medlemsantal. 
Detta är någonting vi kan se att TUFF fått en mer stabil grund och vuxit samt att det skett 
positiva förändringar och att det är mer engagemang i föreningen.  

Verksamhetsåret avslutades med att styrelsen satte upp tre fokusområden för kommande 
verksamhetsår; 

! Utbildningsbevakning för alla lärarstudenter inom TUFF 
! Synas utifrån utbildningsbevakning 
! Du behöver inte vara medlem för att ta kontakt med oss


