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Mottagning höstterminen 2020
Under början av höstterminen anordnades en mottagning för de nya studenterna i TUFF.
Mottagningen upplevdes lyckad av samtliga och avslutades med en finsittning på REX. De
flesta kvällar spenderades utomhus. Återsparken som brukar ske i slutet av november ställdes
in på grund av Covid-19.

Amazing race
Kalastuffarna genomförde ett amazing race i mitten på oktober. Studenter från TUFF fick
anmäla sig i lag för att sedan göra uppdrag runt om i Umeå. Det var bra uppslutning och
ansågs vara en lyckad dag.

Grillkväll med halloween tema
Kalastuffarna genomförde under hösten en grillkväll med halloweentema. Det lektes lekar och
grillades vid Nydala. Det kom en del studenter och det var ett lyckat event.

Stormöte
Under stormötet gavs den föregående styrelsen ansvarsfrihet.

Adventskalender
Under december månad gjorde TUFF:s styrelse en adventskalender på sociala medier som
innehöll bland annat rebusar, tävlingar, quiz, poddtips, filmtips och engagemang kring
Musikhjälpen.

Mottagning vårterminen 2021
Vårterminens mottagning för de antagna förskollärarna vårterminen 2021 arrangerades av
Kalastuffarna samt av Umeå Studentkår. På grund av den rådande pandemin blev
mottagningen digital.

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 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 digital träff som innehöll frågesport och lekar.



Årsmöte
Årsmötet arrangerades digitalt via zoom på grund av restriktionerna gällande Covid-19.
Under årsmötet valdes den nya styrelsen för verksamhetsåret 21/22.

I det stora hela
Det har varit ett lite kämpigt verksamhetsår för alla kårföreningar vid Umeå Universitet på
grund av den rådande pandemin. Kalastufffarna har trots det haft event, dock digitala, och
något utomhus där de följt restriktionerna. Styrelsemötena har under stor del av
verksamhetsåret varit digitala.

TUFF har varit aktiva på sociala medier med fokus på att synas, visa vad TUFF gör samt
fånga intresse för styrelsearbetet.

TUFF har under verksamhetsåret skapat än en mer stabil grund samt köpt in en roll-up och
tygmärken i marknadsföringssyfte. Det har, med tanke på omständigheterna, varit ett bra
verksamhetsår!


