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PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE  
Datum: 2020-12-09 

Tid: 16:30 

Plats: Online, zoom möte 

 
Närvarande: 
Ordförande: Tea Forsberg 
Kassör: Sara Jernberg 
Sekreterare: Amanda Collin 
 
  Ledamot Ledamot  Ledamot  Ledamot 
TUFF:  Mikaela Hjerpe Jakob Häll  Lisa Boström Rickard Klingberg 
 
  Ledamot Ledamot  Ledamot 
  Anton Holmlund  Isak Lundholm  Astrid Neyman 
 
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 2020-12-16 kl. 16:30. 

F4 Fastställande av 
föredragningslista  

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa föredragningslistan. 

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 

Den hemsida som tidigare varit på tal skulle publiceras i 
syfte att möjliggöra för föreningar att dela med sig av 
information till samtliga studenter på universitetet har 
verkställts. Webbplatsen är: student.umea.se. Som 
förening har vi en egen sida registrerad där vi kan dela 
information om så önskas. För att denna inte ska 
raderas behöver den uppdateras en gång per år. 
Ansvaret för detta faller på marknadsföringsansvarig. 

M2 Kassör  Sara Jernberg 

En städfaktura har inkommit efter att en medlem hyrt 
ljusgården genom TUFF. Fakturan är betald och 
berörd person har fakturerats för att, i enlighet med det 
skrivna kontraktet, stå för eventuella kostnader. 

M3 UmPe  Amanda Collin, Lisa Boström och Mikaela Hjerpe 

UmPe har beslutat att införskaffa tjänsten Visma Sign. 
En tjänst för att signera dokument digitalt. Samtliga 
underföreningar kommer att kunna ta del av tjänsten.  

Möjlighet att skicka ut information genom kårbladet till 
samtliga medlemmar lyftes fram. Det är inte något som 
är aktuellt i nuläget men kommer att föras vidare till pr-
utskottet.  

Samarbetet med HHUS diskuterades. Finns många 
funderingar kring hur samarbetet skulle se ut i 



TUFF 
 

 

 

Protokoll 
Styrelsemöte nr: 05 

Verksamhetsåret: 20/21 

 

 
 
 
Ordförande:                                                                                                                                                     Justeras: 
Tea Forsberg Lisa Boström 
          
                   
                                                                                           
Vid protokollet:                                                                                                                                                
Amanda Collin                                                                                                                                                                                    

Sidan 3 av 6 

 

praktiken, framförallt under rådande omständigheter. 
Fortsatta diskussioner kommer därför att föras mellan 
berörda personer under UmPe och HHUS.  

M4 Utbildningsutskottet  Tea Forsberg och Amanda Collin 

En enkät har tagits fram och ska skickas ut till samtliga 
medlemmar i syfte att få information om hur de 
upplevt studierna vid övergången till 
distansundervisning under rådande pandemi.  

TUFF behöver framöver marknadsföra att 
studentrepresentanter sökes till flertalet olika råd. I 
nuläget rör det sig om: 

- Programrådet för förskollärare 
- Programrådet för grundlärare 
- NMD:s utbildningsråd 

M5 Evenemangsansvarig  Jakob Häll 

Kalastuffarna har fört diskussioner kring samarbetet 
med HHUS gällande E-puben. Framöver kommer en 
representant från Kalastuffarna att gå en utbildning hos 
HHUS relaterat till samarbetet. 

Kalastuffarna har gått den utbildning som av 
universitetet ges inför vårmottagningen. Utbildningen 
upplevdes väldigt positivt och många tips på hur 
mottagningen kan genomföras digitalt gavs. 
Planeringen inför vårmottagningen är i övrigt i full 
gång.  

Under december månad har Kalastuffarna haft 
utmaningar som medlemmarna kunnat delta på. En ny 
utmaning kommer varje advent. 

M6 Marknadsförings- 
ansvarig 

 Mikaela Hjerpe 

Den julkalender som planerats hållas under december 
månad är i gång och uppdateras dagligen.  
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Inköpet av en ny roll-up är gjord och den har även 
levererats. 

Gällande inköp av tygmärken samt klistermärken 
kommer detta behövas avvaktas med till efter nyår i 
och med att kostnaden för hemsidan behöver dras 
innan. Detta för att veta hur mycket pengar vi har att 
röra oss med. Förmodligen kommer vi inte ha pengar 
över till både tygmärken och klistermärken.  

M7 Övriga meddelanden  Inga övriga meddelanden 

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

D1 Covid-19  Tea Forsberg 

På grund av rådande omständigheter och restriktioner 
behöver verksamheten läggas om och bedrivas digitalt. 
Framöver bör vi därför informera och vara synliga på 
sociala medier. 

D2 Vårmottagning  Tea Forsberg 

På grund av rådande omständigheter och restriktioner 
behöver vårens mottagning anpassas och struktureras 
upp i förhållande till dessa. Kalastuffarna har mottagit 
tips och information kring hur mottagningen kan 
genomföras digitalt via zoom. Bland annat i form av 
olika lekar, spel, quiz och poängjakt (anpassad för att 
göras i hemmet). I övrigt anser styrelsen att det är av 
stor vikt att till de nya studenterna informera om TUFF 
och vart de kan hitta information om kårföreningen, 
styrelsen, universitetet etc. Samtliga nya studenter ska 
uppmuntras följa våra sociala medier så att vi framöver 
kan nå ut till så många av våra medlemmar som möjligt.  

Mottagningen planeras börja strax innan kursstart. 
Kalastuffarna kommer i god tid innan att kontakta de 
nya studenterna via telefonsamtal samt sms. 
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D3 Generalansökan  Ansvarig grupp för generalansökningarna 

Totalt har sju personer ansökt till generalsposten. Efter 
intervjuer med de ansökande och samtal inom gruppen 
erbjöds fyra personer uppdraget som general. Av dessa 
fyra valde två att tacka nej. I nuläget är därför endast 
två platser fyllda. Styrelsen bedömer att det finns en 
stor risk att ingen söker om ansökan läggs ut på nytt 
och att nästa steg därför bör vara att direkt vända sig 
till personer som anses lämpliga. Detta bör göras av 
styrelsen tillsammans med de redan valda generalerna. 
Efter jul kommer gruppen som ansvarat för att utse 
generalerna tillsammans med de två valda generalerna 
att träffas genom ett zoom möte för att besluta hur 
processen ska fortgå. Preliminärt datum: 2020-01-11. 

Hur ansökningsprocessen ska gå till framöver bör ses 
över inför framtida val och inspiration bör tas från 
Hectos.    

D4 Våren  Tea Forsberg 

I nuläget är det stora oklarheter kring hur våren 
kommer att se ut och vilka restriktioner som kommer 
att gälla. Utifrån dagens situation planeras det för att 
verksamheten fortsätts bedrivas digitalt. Förslagsvis ska 
information om TUFF skickas ut till samtliga studenter 
via lärarhögskolan. Möjligheten att nå ut till 
studenterna genom canvas/cambro bör även ses över. 
Vidare ges förslag på att uppmuntra våra medlemmar 
till deltagande vid styrelsemöten genom att 
marknadsföra datum och tid på våra sociala medier. I 
övrigt kommer Kalastuffarna att fortsätta planera för 
digitala event.  

Jakob Häll, som representant för styrelsen, kommer 
tillsammans med Kalastuffarna att presentera styrelsen 
och deras egen verksamhet vid 
förskollärarprogrammets officiella introduktion.  
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D5 Ny styrelse  Tea Forsberg 

Samtliga inom styrelsen behöver fundera på hur vi kan 
sprida information och uppmuntra våra medlemmar att 
gå med i styrelsen vid årsmötet i april.  

D6 Övriga 
diskussionspunkter 

 Inga övriga diskussionspunkter 

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

B1 Covid-19   Styrelsen beslutar: 

Att verksamheten övergår till att bedrivas digitalt.  

B2 General  Styrelsen beslutar: 

Att Anton Holmlund kontaktar personer som bedöms 
vara lämpliga kandidater för generalposten fram till och 
med 11 januari.  

Att den ansvariga gruppen för generalansökningarna 
samt valda generaler har möte via zoom 2020-01-11 för 
att besluta hur processen ska fortgå.  

B3 Våren  Styrelsen beslutar: 

Att fortsätta planera för att verksamheten bedrivs 
digitalt i enlighet med de restriktioner som gäller.  

B8 Nästa möte  Styrelsen beslutar 

Att nästa styrelsemöte ska äga rum den:  

2020-01-27, kl. 16:30 via zoom. 

F6 Mötets avslutande  Tea Forsberg  

Förklarar mötet avslutat. 

 


