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PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE  
Datum: 2020-10-08 

Tid: 16:30 

Plats: Naturvetarhuset, Umeå Universitet 

 
Närvarande: 
Ordförande: Tea Forsberg 
Vice ordförande: Lisa Boström 
Kassör: Sara Jernberg 
Vice kassör: Anton Holmlund (justeras ut 17:35) 
Sekreterare: Amanda Collin 
 
  Ledamot Ledamot  Ledamot 
TUFF:  Mikaela Hjerpe Jakob Häll  Rickard Klingberg 
         
 
Övriga: Astrid Neyman, Sanna Wassbrink, Tova Wide, Isak Lundholm, Ali Al-Soufi och Arvid Eklund 
 

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 Mikaela Hjerpe till justeringsperson. 

F3 Tid för justering av 
protokoll 

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa justeringstid till 2020-10-15 kl. 16:30. 

F4 Fastställande av 
föredragningslista  

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa föredragningslistan med justeringar. 

F5 Adjungeringar  Styrelsen beslutar: 
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Att adjungera in Astrid Neyman, Sanna Wassbrink, Tova 
Wide och Isak Lundholm. 

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 

Som kårförening kan vi numera skicka ut information 
till våra medlemmar via kårbladet. För att göra detta 
kontaktar en US i god tid innan.  

US har skickat ut en allmän utvärdering gällande 
höstensmottagning.  

Under våren och hösten har vi inte sålt så många 
medlemskap som vi önskat, mycket på grund av den 
pågående pandemin och inställda event. Detta gör att vi 
fortsättningsvis får arbeta aktivt för att sälja fler kårleg 
och uppmuntra till detta under event och liknande.  

En remiss kommer att skickas till samtliga i styrelsen. 
Remissen ska svaras på senast 2020-10-25. 

M2 Kassör  Sara Jernberg 

Inga nya meddelanden. 

M3 UmPe  Amanda Collin, Lisa Boström och Mikaela Hjerpe. 

UmPes:s styrelse för verksamhetsåret 20/21: 

- Ordförande: Anna Sahlin 
- Vice ordförande: Jannicke Andreassen 
- Kassör: Sara Jernberg 
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- Sekreterare: Tea Forsberg 
- Representanter från TUFF: Amanda Collin, 

Lisa Boström och Mikaela Hjerpe (Anton 
Holmlund är suppleant). 

- Representanter från Hectos: Joanna Elg, Nils 
Svelander och Alva Friman Schwung (Pontus 
Nilsson är suppleant). 

UmPe har beslutat att införskaffa ett nytt 
konferensbord och stolar till kontoret samt hyllor till 
förråden.  

Samarbetet med UF kommer att arrangeras under 
januari-februari med avslut i mars och genomföras i 
samband med UF-mässan. Detta kommer att 
arrangeras av Tea Forsberg och Henrik Brudsten 
tillsammans med UmPe:s PR-utskott. 

M4 Utbildningsutskottet  Tea Forsberg 

Grundlärarrådet: Isak Lundholm och Simon Lindberg. 

SAMO: Amanda Collin och Tea Forsberg. 

Utbildningsutskottets arbete är i full gång, men det 
finns flertalet platser att fylla (se D2). 

Utbildningsutskottet kommer framöver se över 
möjligheten att genom lärarhögskolan skicka ut enkäter 
till samtliga studenter inför programrådens möten i 
syfte att få in ett större underlag och kunna föra fler 
studenters talan under mötena. 

M5 Evenemangsansvarig  Jakob Häll 

Planeringen för Amazing Race är i full gång och 
evenemanget kommer att genomföras 17 oktober.  

M6 Marknadsförings- 
ansvarig 

 Mikaela Hjerpe 

Roll-up: Sista korrekturet har kommit och det som 
kvarstår nu är själva beställningen. 
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Fana (flagga): Finns flertalet olika att välja mellan varav 
det mest fördelaktiga för oss är ett billigare alternativ 
där loggan är tryckt på enbart ena sidan.  

Tygmärken till overaller: Vi kommer att beställa ca 12 
cm stora märken med TUFF:s logga. Kostnaden 
kommer vara på omkring 20kr/st. US har samarbete 
med företaget sedan tidigare, möjligt är därför att vi 
kan göra dessa inköp genom dessa kontakter.  

Knapp (pin): Kommer till utseendet att vara runda med 
TUFF:s logga på varav bakgrunden kommer att vara 
samma blå färg som texten. Vi behöver köpa minst 300 
stycken. US har samarbete med företaget sedan 
tidigare, möjligt är därför att vi kan göra dessa inköp 
genom dessa kontakter. 

Klistermärken: Vi kommer behöva de klistermärken 
vilka är laminerade. Den kvantitet det rör sig om är ca 
500 stycken. 

Namnskyltar till styrelsen: Vi har möjlighet att göra 
dessa hos US, vilka har en knappmaskin som vi erbjuds 
använda mot en mindre kostnad. Dessa ska sedan 
användas vid marknadsföring av TUFF:s styrelse.  

M7 Övriga meddelanden  Inga övriga meddelanden. 

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

D1 Stormöte  Tea Forsberg 

Stormötet måste hållas innan oktobers slut samt innan 
UmPe:s stormöte som äger rum 2020-10-28. Förslags 
vis har vi veckan innan, närmare bestämt 2020-10-22. I 
och med rådande omständigheter måste möjligheten att 
delta via zoom finnas.  

Nytt förslag gällande justering av budgetplanen lyder 
som följande: en ökning för mottagning ht med 1000:-, 
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aktiviteter med 2000:-, pr med 6000:- och övrigt med 
1000:-. 

D2 Positioner som fattas  Tea Forsberg 

Flertalet platser som studentrepresentant i olika 
programråd står tomma och behövs tillsättas. 
Information om vad varje programråd gör och 
innebörden av att vara studentrepresentant kommer att 
komma inom kort. Positionerna det rör sig om är: 

- Programrådet för förskollärare 
- Strategiska styrgruppen 
- NMD:s utbildningsråd 

Finns stora möjligheter att engagera sig under flertalet 
utskott under UmPe. För närvarande söker bland annat 
följande utskott studenter som vill engagera sig: 

- Arrangemangs kommitteen 
- Idrottsutskottet 
- PR-utskottet 

D3 Engagera studenter  Tea Forsberg 

Vi behöver hitta fler studenter som vill engagera sig i 
TUFF:s styrelse och det arbete som vi bedriver här. 
Samtliga i styrelsen uppmuntras fundera över hur vi 
kan få fler att vilja engagera sig fram tills nästa 
styrelsemöte.  

D4 Val av generaler   Tea Forsberg 

Det är dags att öppna upp ansökan för att vara general 
inför nästa verksamhetsårs höstmottagning. Riktlinjer 
för processen:  

- Ansökan ska öppnas upp under vecka 42.  
- Presenterar att det går att söka på våra sociala 

medier.  
- Ett krav för att söka är att man varit phösare 

under en tidigare mottagning. 
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- Styrelsen ska, tillsammans med förgående 
generaler, ha hand om ansökningarna (vid 
undantag om någon av dessa söker 
generalposten) 

- Sista datum för att söka: 2020-10-31 
- Ansökningarna gås igenom och eventuella 

kandidater kallas på intervju under november 
månad.  

- Generalerna ska vara valda senast: 2020-11-30. 

D5 Kick off  Tea Forsberg 

Eftersom den planerade kick-off som skulle varit 
förgående verksamhetsår aldrig blev av önskas istället 
att det anordnas en kick-off nu.  

Tea Forsberg och Lisa Boström erbjuder sig för att 
anordna denna. 

D6 Övriga 
diskussionspunkter 

 Inga övriga diskussionspunkter. 

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

B1 Stormöte  Styrelsen beslutar: 

Att stormötet ska äga rum 2020-10-22, kl. 16:30 i 
NAT.D220 samt via utskickad zoom-länk. 

Att inför stormötet föreslå en justering på 
budgetplanen innebärande en ökning för mottagning ht 
med 1000:-, aktiviteter med 2000:-, pr med 6000:- och 
övrigt med 1000:-. 

B2 Positioner som fattas  Styrelsen beslutar: 

Att marknadsföra vilka positioner som saknas på våra 
sociala medier. 

B3 Engagera studenter  Styrelsen beslutar: 
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Att inför nästa styrelsemöte fundera på hur vi kan få 
fler studenter att vilja engagera sig. 

B4 Val av generaler  Styrelsen beslutar 

Att öppna ansökan för generalposten till nästa 
verksamhetsårs höstmottagning vecka 42; 

Att ansökningar kan göras till och med 2020-10-31; 

Att styrelsen tillsammans med förgående generaler 
ansvarar för processen; 

Att intervjuer sker under november månad; 

Att en måste ha varit phösare för att kunna bli vald till 
general; 

Att senast 2020-11-30 ska beslutet om vilka som blir 
generaler vara taget.   

B5 Kick off  Styrelsen beslutar  

Att Tea Forsberg och Lisa Boström anordnar en kick-
off till december månad. 

B6 Nästa möte  Styrelsen beslutar 

Att nästa styrelsemöte ska äga rum den:  

2020-11-05, kl. 16:30 på UmPe kontoret. 

F6 Mötets avslutande  Tea Forsberg  

Förklarar mötet avslutat. 

 


