
TUFF Protokoll
Styrelsemöte nr: 01

Verksamhetsåret: 21/22

PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE

Datum: 2021-08-24

Tid: 16.30

Plats: Digitalt, zoom

Närvarande:
Ordförande: Petra Mäkipiha
Kassör: Tillförordnad Sara Jernberg
Sekreterare: Mathilda Forstin (tillförordnad Lovisa Berglin)

Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant
TUFF: Mikaela Hjerpe Anton Holmlund

Övriga: Lovisa Berglin

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

F1 Mötets öppnande Ordförande:

Förklarar mötet öppnat.

F2 Val av justeringsperson Styrelsen beslutar:

Att utse Sara Jernberg till justeringsperson

F3 Tid för justering av protokoll Styrelsen beslutar:

Att fastställa justeringstid till 2021-08-31

F4 Fastställande av
föredragningslista

Styrelsen beslutar:

Att fastställa föredragningslistan

Ordförande:                                                                                                                                                     Justeras:
Petra Mäkipiha Sara Jernberg

Vid protokollet:
Mathilda Forstin (tillförordnad Lovisa Berglin)
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F5 Adjungeringar Styrelsen beslutar:

Att adjungera in xx.

Beslutsuppföljning
Punk
t

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 Fått förfrågan av två andra kårer ang
designande av broschyr. De kommer ha möte
ang det på fredag (27/8).

M2 Kassör Inget som har hänt. Sara ska skicka in kvitton
osv så de kan sammanställa en ekonomisk
berättelse inför oktober.

M3 UmPe

M4 Utbildningsutskottet

M5 Evenemangsansvarig Inget från kalastuffarna

M6 Marknadsföringsansvarig Inget härifrån, har inte uppdaterat hemsidan
eller dylikt, men det är på G.

M7 Övriga meddelanden

Ordförande:                                                                                                                                                     Justeras:
Petra Mäkipiha Sara Jernberg

Vid protokollet:
Mathilda Forstin (tillförordnad Lovisa Berglin)

Sidan 2 av 5



TUFF Protokoll
Styrelsemöte nr: 01

Verksamhetsåret: 21/22

Diskussionspunkter
Punk
t

Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att:

D1 Mottagningen för nya
studenter

Ska skriva brev/lappar till alla nya studenter.
Har pratat med olika rektorer, generaler och
diverse personer för att få någon rätsida då
allt är motsägelsefullt pga restriktionerna.
8 pers max på campusområdet ställer till lite
problem. Folk har hoppat av mottagnings
grupperna utan att meddelat.
Avslutar med att tillägga att allt börjar ordna
sig för mottagningen.

D2 Ny styrelse Förslag på att få in nya medlemmar till
styrelsen: uppmana på utsparken att folk ska
bli medlemmar i styrelsen, Lägg ut på sociala
medier att vi vill ha fler personer.
Hälsa på klasser och pratar om styrelsen.
Skriva in i facebookgrupper att vi söker folk
till styrelsen. Påpeka att de inte behöver vara
med och arbeta, utan de kan bara sitta med
och vara åhörare. Förklara lite lätt vad alla gör
(kassör, sekreterare, ordförande osv).

D3

D4

Marknadsansvarig

Hösten 2021

Ska slopa marknadsansvarig och sätta det
ansvaret på alla.

Hitta på något för andra terminerna då de
inte fick inspark eller mottagning/kickoff.
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D4 Övriga diskussionspunkt

Ekonomiskt kan man inte göra något för T2.
Blir svårt att göra en gemensam inspark med
T1 då det blir fel i grupperingarna. Anton ska
kolla upp om T2 kan vara med T1-insparken.
Om det går ska Lovisa skriva ut i sin grupp
vad som hända skall och fråga vilka som vill
vara med, sen får Anton fixa grupperna.

Ska göra ett inlägg på sociala medier ang
kårmedlemskap och vad det innebär och vad
man har för fördelar med det. Sara ska prata
med Emelie och se om hon kan fixa en video
där allt med kår legget/medlemskapet
förklaras.

Sara sitter som kassör fram till oktober, vi
måste hitta någon ny som tillsätter den
platsen.

Beslutspunkter
Punk
t

Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att:

B1 Ny styrelse Styrelsen beslutar:
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Att göra inlägg på sociala medier om att söka
nya medlemmar.

B2 Styrelsen beslutar:

Att

B3 Nästa möte Styrelsen beslutar

Att nästa styrelsemöte ska äga rum den:

2021-09-09, kl. 18.00 på zoom (plats).

F6 Mötets avslutande Ordförande:

Förklarar mötet avslutat
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