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PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE  
Datum: 2020-02-26 

Tid: 16:30 

Plats: Naturvetarhuset, Umeå Universitet 

 
Närvarande: 
Ordförande: Tea Forsberg 
Vice ordförande: Lisa Boström 
Kassör: Sara Jernberg 
Vice kassör: Anton Holmlund 
Sekreterare: Amanda Collin 
 
  Ledamot Ledamot  Ledamot  Suppleant 
TUFF:  Mikaela Hjerpe Jakob Häll  Irina Eriksson  Rickard Klingberg 
  Sophie Wåhlström  Simon Lindberg  Valdemar Segerström     
 
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 Sophie Wåhlström till justeringsperson. 

F3 Tid för justering av 
protokoll 

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa justeringstid till 2020-03-03 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 

Umeå Universitet hade öppet hus 2020-02-26, UmPe 
träffade många studenter vilka var intresserade av 
lärarprogrammen.  

Samarbetet med UF planeras och första träffen 
kommer äga rum 2020-03-24. Träffen kommer att slås 
samman med ett föredrag från lärarförbundet där 
tillfälle finns att träffa verksamma lärare. LF bjuder på 
pizza för de som föranmält sig. 

Föreningsmingel och workshop med US 2020-03-03 
för föreningarnas styrelsemedlemmar. Sista 
anmälningsdag är 2020-02-28. 

M2 Kassör  Sara Jernberg 

Inga nya meddelanden 

M3 UmPe  Tea Forsberg och Jakob Häll 

Jakob Häll önskar avgå från UmPe:s styrelse. Sophie 
Wåhlström väljs in som ny styrelseledamot i UmPe:s 
styrelse. 

Hängmattan, som under förgående möte beslutades 
säljas under förutsättningarna att den tillhör TUFF, 
kommer tas till diskussion på UmPe:s nästa 
styrelsemöte.  
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Utbildningen av faddrar/phösare och generaler inför 
höstens mottagning kommer äga rum i mars månad. 

UmPe har beslutat att inför mottagningen köpa in 40 
stycken västar med nykter tryckt på samt 10 stycken 
utan. Samtliga västar kommer ha UmPe:s logga på. 

Årshögtiden anordnad av US äger rum 2020-04-04. 
UmPe har tilldelats 17 platser, innebärande att samtliga 
ledamöter i såväl UmPe, Hectos och TUFF kommer 
kunna närvara. Anmälan görs till Anna Sahlin på 
ordfumpe@gmail.com.  

Vårbalen anordnad av UmPe äger rum 2020-05-09. 
Eventet ligger uppe på facebook och betalning 
kommer att ske i mars månad. 

UmPe har tagit fram en hemsida som inom kort 
kommer publiceras. 

UmPe har två nya utskott. Ett sport-utskott samt ett 
pr-utskott. 

M4 Utbildningsutskottet  Valdemar Segerström och Tea Forsberg 

SAMO är numera en del av utbildningsutskottet. 

Inga övriga meddelanden. 

M5 Evenemangsansvarig  Jakob Häll 

En taco-sittning har genomförts och bedöms vara 
uppskattad bland de deltagande.  

Kommande planer: 

- Temafest i lärarhuset. Preliminärt datum 2020-
04-25. 

- Bowling kväll. Preliminärt i slutet av mars 
- Vattendag/kväll. Preliminärt i maj  

Utvärdering av vårmottagningen har gjorts inom 
Kalastuffarna och kommer inom kort att skickas ut en 
utvärdering deltagarna får fylla i. Utifrån det som 
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framkommer i utvärderingarna ska en mall för 
kommande vårmottagningar att struktureras upp.  

Kalastuffarna har tillsammans med Hectos 
kalaskommitté styrt samman en hejarklack inför Umeå 
World Cup. Turneringen äger rum 13-14 mars. 
Matcherna äger rum på IKSU, pris kommer delas ut till 
bästa hejarklack. 

Kommer anordnas EPP på rouge – 2020-03-13 

Tuff har bokat tryggheten i UmPe:s ställe och kontrakt 
kommer därför skrivas för att klargöra vem som 
ansvarar för eventuella kostnader. 

M6 Marknadsförings- 
ansvarig 

 Mikaela Hjerpe genom Tea Forsberg 

Alla sociala medier är uppdaterade. 

M7 Ansvarig för inköp  Tea Forsberg 

Inga nya meddelanden 

M8 Övriga meddelanden  Anton Holmlund 

Anmälningsperioden för att vara phösare under 
höstmottagningen är stängd. Totalt 43 sökande och 
information kommer till dessa att skickas ut under 
nästa vecka.  

Nya riktlinjer vad gäller bokning av lokaler inför 
mottagning har bidragit till lite problematisk men 
lösningar undersöks i samråd med Timmy Nyberg.  

Planerar en hel del samarbeten med Hectos generaler 
inför mottagningen. 

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

D1 Boka hörsalar via 
TUFF 

 Tea Forsberg 

Bör kontrakt skrivas med den part som önskar boka 
lokaler genom TUFF? Inför samarbetet med UF har 
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TUFF bokat flertalet hörsalar och det är av styrelsens 
bedömning att kontrakt bör skrivas för att tydliggöra 
vem som står för eventuella städfakturor och dylikt. 
Frågan kommer föras vidare för att diskuteras med 
UmPe.  

D2 Mailadresser   Tea Forsberg 

Bör det införskaffas en mail i utbildningsrelaterat 
ändamål? Tillgång skulle i så fall de som sitter i 
utbildningsutskottet och SAMO ha, alternativt en egen 
mail för SAMO:s. Det är av styrelsens bedömning att 
det inte finns ett tillräckligt stort behov utav det, utan 
riskerar snarare att bli mer oklart vart studenter lättast 
kan nå oss. Mail som kommer in vidarebefordras 
istället till rätt person.  

D3 Kampanj US  Tea Forsberg 

Inför kampanjen om psykisk ohälsa är det av styrelsens 
bedömning att TUFF inte själva ska arrangera något 
utan istället överlämnar ansvaret på UmPe och istället 
hjälper till vid behov.  

D4 Klassrumsbesök  Tea Forsberg 

Inför årsmötet och valet av ny styrelse behöver vi nå ut 
till våra medlemmar och locka nya personer till 
styrelsen. Det är av styrelsens bedömning att vi aktivt 
kommer behöva söka efter personer som vill engagera 
sig. Kombination med klassrumsbesök och 
informationsmöte föreslås. Klassrumsbesök i syfte att 
inspirera (håller i en kahoot) och informationsmöte i 
syfte att informera. Informationsmötet bör vara 
obligatoriskt för samtliga styrelsemedlemmar. 
Klassrumsbesöken skall ske innan informationsmötet.  

- Informationsmötet: 2020-03-31 i N300 

D5 Stadgarna  Diskussionen bordläggs till nästa styrelsemöte 
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D6 Kick-off  Den kick-off som önskats kommer istället att bli till en 
kick-out/in. Syftar till att avtacka verksamhetsårets 
styrelse och välkomna nästa verksamhetsårs styrelse.  
Detta kommer arrangeras i början av maj.  

D7 Övriga 
diskussionspunkter 

 Inga övriga diskussionspunkter 

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

B1 Styrelseledamot i 
UmPe 

 Styrelsen beslutar: 

Att avtacka Jakob Häll som styrelseledamot i UmPe:s 
styrelse samt välkomna Sophie Wåhlström som 
styrelseledamot i UmPe:s styrelse.  

B2 Kontrakt med UF  Styrelsen beslutar: 

Att rådfråga UmPe ang. att skriva kontrakt för 
lokalbokning med UF. 

B3 Hyra lokaler i 
framtiden 

 Styrelsen beslutar: 

Att vid framtida samarbeten med företag där lokal 
önskas hyras skall kontrakt skrivas för att tydliggöra 
vem som står för eventuella städfakturor och dylikt. 

B4 Klassrumsbesök  Styrelsen beslutar 

Att klassrumsbesöken sker innan 2020-03-31 

B5 Informationsmöte  Styrelsen beslutar  

Att informationsmötet äger rum 2020-03-31, klockan 
12:00-13:00 i N300.  

B6 Kick-out/in  Styrelsen beslutar  

Att arrangera en kick-out/in i början av maj. 

B7 Avtackning  Styrelsen beslutar 

Att avtacka Valdemar Segerström från TUFF:s styrelse. 
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B8 Nästa möte  Styrelsen beslutar 

Att nästa styrelsemöte ska äga rum den:  

2020-03-19 kl. 16:00 på UmPe kontoret. 

F6 Mötets avslutande  Tea Forsberg  

Förklarar mötet avslutat. 

 


