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PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE  
Datum: 2019-11-07 

Tid: 16.30 

Plats: Naturvetarhuset, Umeå Universitet 
Närvarande: 
 
Ordförande: Tea Forsberg 
Kassör: Sara Jernberg 
Sekreterare: Amanda Collin 
  Ledamot Ledamot                   Ledamot                               
Tuff:  Lisa Boström Anton Holmlund    Sophie Wåhlström         
 
  Ledamot Ledamot                   Ledamot               
  Jakob Häll Simon Lindberg    Mikaela Hjerpe                                        
                                        
  Ledamot                     
  Valdemar Segerström                    
                                                                                                                 
                                                                       
Övriga: Irina Eriksson 
 

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 2019-11-14 kl. 
16:30. 

F4 Fastställande av 
föredragningslista  

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa föredragningslistan. 
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F5 Adjungeringar  Styrelsen beslutar: 

Att adjungera in Irina Eriksson. 

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 

Studentkårsskrivelsen för 2019 är färdigställd 
och sammanställer de fokusområden 
universitetet ska fokusera över. De frågor vilka 
är relaterade till UmPe kommer föras vidare till 
lärarhögskolan så att förbättringar kan göras.  

M2 Kassör  Sara Jernberg 

Allt relaterat till insparken är färdigställt.  

M3 UmPe  Tea Forsberg, Amanda Collin, Jakob Häll 

UmPe har ny ordförande: Anna Sahlin. Inom 
kort kommer gruppbilder tas för respektive 
underförenings styrelse.  

UmPe är i full gång med att anordna en kickoff 
för samtliga av underföreningarnas 
styrelsemedlemmar för att skapa en större 
gemenskap mellan föreningarna.  

M4 Utbildningsutskottet  Tea Forsberg 

UmPe:s studentombud Aurora har inlät 
arbetet med att strukturera upp 
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utbildningsutskottet och mer information 
kommer komma successivt.  

Utbildningarna för Samos är i full gång. För 
TUFF:s del berör detta Tea Forsberg.  

Lärarstudenter uppmuntras och välkomnas att 
ideellt engagera för att styra upp läxläsning för 
mammor och barn i och med 
integrationslyftet. Mer information finns 
publicerad på TUFF:s hemsida.  

M5 Kalastuffsansvarig  Jakob Häll 

Kommande event är den 9/11 och är en 
tillställning på lärarhuset med halloween tema. 
Kårlegitimation är inte ett krav för att delta.  

M6 Ansvarig för hemsidan  Mikaela Hjerpe 

Vill skapa en grafisk profil för TUFF. Det 
finns redan en färgkod och genom att skapa en 
grafisk profil vi med enkelhet kunna använda 
samma färgskala i allt som relaterar till TUFF. 

M7 Ansvarig för sociala medier  Sophie Wåhlström 

M8 Ansvarig för inköp  Tea Forsberg 

Inget nytt att tillägga 

M9 Övriga meddelanden  Tea Forsberg 

Angående motionen på förändringar i 
stadgarna har det i efterhand upptäckts vissa 
stavfel som kommer behöva korrigeras. Detta 
kommer göras i samband med UmPe:s nästa 
styrelsemöte i och med att även UmPe måste 
rösta igenom stadgarna innan de kan 
verkställas.  

Amanda Collin, Valdemar Segerström 
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Klassrumsbesöken har skjutits upp på grund 
av att kurserna i UK1:an har strukturerats upp 
på ett sätt som innebar att vi inte kunde nå ut 
till specifikt förskollärarna. Högst troligt sker 
klassrumsbesöket den 2019-11-15.   

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

D1 UF möte B1 Tea Forsberg, Amanda Collin och Lisa 
Boström 

Efter mötet med UF erbjuds vi ett samarbete 
med dem innebärande att medlemmar i 
TUFF kommer få möjlighet att ta del av en 
digital utbildning för lärare som kommer 
kombineras med workshops anordnade av 
UF där vi får arbeta med deras 
undervisningsmaterial för entreprenörskap i 
de yngre åldrarna. Intyg och diplom delas ut 
till de som deltagit. Detta samarbete kommer 
kunna ta vid efter jul.  

D2 Generalansökan  Tea Forsberg  

Återsparken äger rum den 2019-11-23 varav 
sista datum att söka till general är den 2019-
11-11. Under vecka 47 kommer styrelsen 
behöva se över ansökningarna och besluta 
vilka som ska få vara nästa verksamhetsårs 
generaler. Amanda Collin, Lisa Boström, Sara 
Jernberg, Mikaela Hjerpe, Simon Lindberg, 
Jakob Häll erbjuder sig ta på sig ansvaret för 
detta tillsammans med HT19:s generaler.  

D3 Utvärdering mottagning  Anton Holmlund 

Utvärderingen är gjord och färdigställd. Fick 
in svar från omkring 30 deltagande studenter 
och från omkring 20 phösare. Responsen 
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som gavs var till det mesta positivt. Av det 
som framkommit har inga överträdelser mot 
kontrakten uppstått. 

D3 Vår mottagning  Tea Forsberg 

Huvudansvaret kommer under vår-
mottagningen att falla på Kalastuffarna. 

Styrelsen finner det rimligt att nästa 
verksamhetsårs generaler erbjuds att vara 
med att anordna denna för att få en bredare 
inblick och erfarenhet i förhållande till deras 
kommande uppdrag som generaler.  

Anton justeras ut 17:34 

D4 Förrådet  Tea Forsberg 

UmPe kommer att anordna en städdag nere i 
källaren och kontoret inom en relativt snar 
framtid. Vi i TUFF kan antingen avvakta med 
att städa till dess eller se till att redan innan ha 
strukturerat upp vår egen del av förrådet och 
då samtidigt inventera och skapa 
inventeringslistor. Styrelsen anser det rimligt 
att ha en egen städdag innan, förslagsvis 
2019-12-04.  

D5 Lösenord  Mikaela Hjerpe och Tea Forsberg 

Tillgrund av att det under senaste tiden har 
avgått många från styrelsen bör lösenorden 
uppdateras samt också se till att endast 
behöriga har tillgång till dropboxen med 
samtliga dokument. Förslagsvis byter samtliga 
med tillgång till en mail eller sociala medier 
lösenord samt att lösenorden tas bort från 
lathundarna för respektive position. 

D6 Samarbete - Universum  Tea Forsberg 
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TUFF har erbjudits samarbete med 
Universum, däremot finner styrelsen att det 
vare sig finns tid eller intresse för detta för 
närvarande och väljer därför att avstå.  

D7 Övriga diskussionspunkter   

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

B1 Stadgar  Styrelsen beslutar: 

Att korrigera stavfel i stadgarna efter att 
UmPe:s styrelse röstat igenom dem. 

B2 Samarbete med UF  Styrelsen beslutar: 

Att gå vidare med samarbetet som inletts med 
UF.  

B3 HT20:s generaler  Styrelsen beslutar: 

Att Amanda Collin, Lisa Boström, Sara 
Jernberg, Mikaela Hjerpe, Simon Lindberg och 
Jakob Häll tillsammans med HT19:s generaler 
går igenom ansökningarna och beslutar vilka 
som ska vara nästa verksamhetsårs generaler. 
Mötet äger rum den 2019-11-12, kl. 16:00.  

B4 Vår-mottagning  Styrelsen beslutar 

Att kalastuffarna anordnar och har 
huvudansvaret för vår-mottagningen och att 
nästa verksamhetsårs generaler erbjuds att 
vara med och anordna denna.  

B5 Städning av förråd  Styrelsen beslutar  

Att strukturera och inventera TUFF:s del av 
förrådet den 2019-12-04.  

B6 Lösenord  Styrelsen beslutar  
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Att samtliga med tillgång till en mail eller 
sociala medier byter lösenord samt att 
lösenorden tas bort från lathundarna för 
respektive position. 

B7 Ny ledamot  Styrelsen beslutar 

Att rösta in Irina Eriksson till styrelseledamot. 

B8 Nästa möte  Styrelsen beslutar 

Att nästa styrelsemöte ska äga rum den:  

2019-12-05, kl. 16:30 på UmPe kontoret 

F6 Mötets avslutande  Tea Forsberg  

Förklarar mötet avslutat. 

 


