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PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE  
Datum: 2020-01-23 

Tid: 16:30 

Plats: Naturvetarhuset, Umeå Universitet 

 
Närvarande: 
Ordförande: Tea Forsberg 
Kassör: Sara Jernberg 
Sekreterare: Amanda Collin 
 
  Ledamot Ledamot                   Ledamot                  Suppleant  
TUFF:  Lisa Boström Sophie Wåhlström    Valdemar Segerström           Rickard Klingberg 
  Anton Holmlund Jakob Häll     Mikaela Hjerpe                                        
  Simon Lindberg Irina Eriksson     
                                        
 
Övriga: Timmy Nyberg 

 

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 Rickard Klingberg till justeringsperson. 

F3 Tid för justering av 
protokoll 

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa justeringstid till 2020-01-30 kl. 16:30. 

F4 Fastställande av 
föredragningslista  

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa föredragningslistan. 

F5 Adjungeringar  Styrelsen beslutar: 
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Att adjungera in Timmy Nyberg. 

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 

Välkomstmässan ägde rum 2020-01-22. 

US kommer att hålla en årshögtid för dess 
sektionsföreningar och kårföreningar 2020-04-04. 
Samtliga styrelsemedlemmar kommer dessvärre inte 
kunna närvara men bör lägga datumet på minne.  

UF har återkommit med förslag på upplägg för de 
workshops i kombination med en digital utbildning. 
Lunchmöte kommer hållas med UF 2020-01-28 för att 
gå vidare med planeringen inför detta. 

Aurora Chevlin har gått ut med att ytterligare två 
SAMO:s behöver tillsättas inom TUFF. Detta tillgrund 
för att US kommer att göra ändringar i dess kansli 
organisation. Huvuduppgifterna för SAMO:s är att föra 
vidare synpunkter/klagomål på utbildningar samt om 
någon student hör av sig och mår dåligt till sin 
HSAMO.  

M2 Kassör  Sara Jernberg 

Ekonomin är under kontroll dock har budgeteringen 
för styrelsevård överskridits.   

M3 UmPe  Tea Forsberg, Amanda Collin, Jakob Häll 
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UmPe är i uppstarten av nya utskott, däribland ett pr-
utskott som ska ansvara för marknadsföring och 
försäljning för UmPe:s del. Kommer behövas personer 
från likväl TUFF som Hectos i uppstarten av detta 
utskott.  

UmPe tillsammans med Hectos ska inom den närmsta 
tiden revidera UmPe:s stadgar i och med Smisks 
upplösande.  

UmPe kommer inför nästa mottagning köpa in västar 
till båda sina underföreningar för att markera ut vilka 
faddrar samt generaler som är nyktra. TUFF ska inför 
kommande mottagning se till att ha två nyktra faddrar 
per lag varje mottagningsträff för att inte riskera att 
bryta mot de regler som finns uppsatta för 
mottagningarna.   

 

M4 Utbildningsutskottet  Simon Lindberg, Tea Forsberg 

UmPe:s studentombud Aurora Chevlin har färdigställt 
utbildningsutskottets hemsida. Nästa möte äger rum 
2020-01-27. 

US kommer anordna en kampanj om psykisk ohälsa i 
syfte att öka kännedom om området. Kommer pågå 
mellan 30 mars till 3 april 2020. Idéer som vad som kan 
tas upp/göras under kampanjen välkomnas. Är man 
intresserad av att delta kan en kontakta Arvid Eklund 
på utbsam@umeastudentkar.se.  

M5 Evenemangsansvarig  Jakob Häll 

Vårmottagningen är igång, har en så länge varit tre 
träffar.  

Problematik gällande bokning av lokal inför den 
kommande sittningen för mottagningen har inneburit 
en uppskjutning på en veckas tid.  
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Kalastuffarna planerar en kommande Taco sittning för 
samtliga av TUFF:s medlemmar. Biljetter kommer 
säljas inom kort. Sittningen äger rum 2020-02-15 på 
Rouge.  

M6 Marknadsförings- 
ansvarig 

 Mikaela Hjerpe 

TUFF får in en hel del förfrågningar från företag som 
vill att vi publicerar att de söker personal – kommer 
framöver enbart publicera de vilka är av intresse för vår 
målgrupp.  

M7 Ansvarig för inköp  Tea Forsberg 

Köpte in godis inför välkomstmässan. 

M8 Övriga meddelanden  Timmy Nyberg 

Har gått igenom TUFF:s stadgar. Stadgarna är generellt 
tydliga och enkla att förstå, förslag på vissa justeringar 
har gjorts och lämnats till Tea Forsberg. Stadgarna 
överensstämmer med US egna stadgar.    

US kansli organisation kommer troligen att struktureras 
om, varav en remiss ligger ute för närvarande vilken 
kan lämnas synpunkter kring t.o.m. 2020-01-27 till 
stefan@umeastudentkar.se.  

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

D1 Positioner i styrelsen  Finns vice positioner som måste fyllas inom styrelsen. 
Positionerna i fråga är vice ordförande och vice kassör. 
Lisa Boström ställer upp som vice ordförande och 
Anton Holmlund som vice kassör.  

Valberedning behövs även tillsättas inför årsmötet i 
april. Styrelsemedlemmar uppmuntras höra sig för 
bland bekanta för att se huruvida det finns intresserade. 
Information kommer även att läggas ut på 
hemsida/sociala medier.  
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D2 Klassrumsbesök  Klassrumsbesök kommer ske under våren i syfte att 
fånga upp fler studenter, informera och se vilket 
intresse som finns bland dem. 

D3 Kortfilmer på sociala 
medier 

 Har tidigare diskuterar huruvida vi på sociala medier 
ska få ”följa med” på olika program under en dag för 
att få en större inblick i dem. Styrelsen anser inte det 
vara aktuellt i nuläget men möjligen framöver.  

D4 Kick off  Diskussionen bordläggs till nästa styrelsemöte. 

D5 Fettisdag  I och med lågt intresse bland studenter för luciafikat 
som tog plats i Lindelhallen 2019-12-13 anser styrelsen 
att utdelningen av semlor på fettisdagen ställs in. 

D6 Övriga 
diskussionspunkter 

 Inga övriga diskussionspunkter 

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

B1 Per capsulum beslut  Styrelsen beslutar: 

Att göra gällande per capsulum beslutet att skänka en 
av grillarna till UmPe, som annars skulle skänkas bort. 

B2 Positioner i styrelsen  Styrelsen beslutar: 

Att Lisa Boström intar positionen som vice ordförande 
och att Anton Holmlund intar positionen som vice 
kassör. 

B3 Hängmatta  Styrelsen beslutar: 

Att sälja hängmattan under förutsättningarna att den i 
dagslägen tillhör TUFF. 

B4 Fettisdag  Styrelsen beslutar 

Att stryka fettisdagen och utdelandet av semlor till 
medlemmar från verksamhetsårets årshjul.  

B5 Nästa möte  Styrelsen beslutar 
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Att nästa styrelsemöte ska äga rum den:  

2020-02-26, kl. 16:30 på UmPe kontoret. 

F6 Mötets avslutande  Tea Forsberg  

Förklarar mötet avslutat. 

 


