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PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE  
Datum: 2021-01-27 

Tid: 16:30 

Plats: Zoom, online 

 
Närvarande: 
Ordförande: Tea Forsberg 
Kassör: Sara Jernberg 
Sekreterare: Amanda Collin 
 
  Ledamot Ledamot  Ledamot  Ledamot 
TUFF:  Mikaela Hjerpe Jakob Häll  Lisa Boström Rickard Klingberg 
 
  Ledamot Ledamot  Ledamot 
  Anton Holmlund  Isak Lundholm  Astrid Neyman 
 
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 Lisa Boström till justeringsperson. 

F3 Tid för justering av 
protokoll 

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa justeringstid till 2021-02-03 kl. 16:30. 

F4 Fastställande av 
föredragningslista  

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa föredragningslistan med tillägg av 
beslutspunkt ”avtackning av ledamot”. 

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 med ändringen 
att Jakob Häll, tillsammans med Kalastuffarna, skulle 
presentera styrelsen och Kalastuffarna på mottagningen 
och inte på förskollärarprogrammets officiella 
introduktion.  

Meddelande/Information 
Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: 

M1 Ordförande  Tea Forsberg 

Hälsar till samtliga i styrelsen att de gör ett bra jobb 
trots de omständigheter som råder på grund av covid-
19. 

M2 Kassör  Sara Jernberg 

Inget nytt att meddela.  

M3 UmPe  Tea Forsberg 

UmPe hade en bössa i musikhjälpen och tävlade 
samtidigt med andra lärarkårer om vilka som kunde 
samla in mest. Tävlingen gick bra även om de inte 
vann. 

Under det senaste mötet uppmärksammades att det 
fortfarande saknas studentrepresentanter till flertalet 
olika råd. Framöver kommer en enkät att skickas ut till 
samtliga medlemmar som berör utbildningen under 
corona pandemin. 

UmPes ordförande har kallat till ett extra möte med 
underföreningarnas ordförande och utbildningbevakare 
Ali Al-Soufi. Mötet kommer handla om problematiken 



TUFF 
 

 

 

Protokoll 
Styrelsemöte nr: 06 

Verksamhetsåret: 20/21 

 

 
 
 
Ordförande:                                                                                                                                                     Justeras: 
Tea Forsberg Lisa Boström 
          
                   
                                                                                           
Vid protokollet:                                                                                                                                                
Amanda Collin                                                                                                                                                                                    

Sidan 3 av 6 

 

kring att många väljer att kliva av styrelsen i slutet av 
detta verksamhetsår. 

M4 Utbildningsutskottet  Tea Forsberg 

Händer inte särskilt mycket i utbildningsutskottet för 
närvarande. Framöver kommer enkäter att skickas ut 
till UmPes medlemmar för att få en uppfattning om 
vad de tycker och tänker kring deras utbildning under 
corona pandemin. I övrigt försöker 
utbildningsutskottet att få in fler intresserade till de råd 
vilka saknar studentrepresentanter. 

M5 Evenemangsansvarig  Jakob Häll 

Vårmottagningen gick bättre än förväntat varav de som 
deltog överlag upplevdes positiva kring mottagningen.  

M6 Marknadsförings- 
ansvarig 

 Ansvarig ej närvarande på mötet, inget att meddela.  

M7 Övriga meddelanden  Tea Forsberg 

2021-01-28 är första träffen för de workshops som 
anordnas tillsammans med Ung företagsamhet. 

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

D1 General ansökan   Tea Forsberg 

Det har inkommit två stycken sena ansökningar till 
generalposten. Hur vi går vidare med dessa överlåtes 
till generalgruppen som har hand om och ansvarar över 
valet av generaler inför höstens mottagning.  

D2 PR-inköp  Diskussionspunkten skjutes upp till nästa styrelsemöte.  

D3 Utskick 
lärarhögskolan 

 Tea Forsberg 

Möjligheten att göra utskick via lärarhögskolan finns 
och styrelsen finner det relevant att göra detta för att nå 
ut med information om att vi söker nya 
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styrelseledamöter till nästa verksamhetsår. Kontakt bör 
därför tas med lärarhögskolan för att få information 
kring hur det går till samt när det kan göras. 
Fördelaktigt är om vi kan skicka ut via dem innan nästa 
styrelsemöte. 

D4 Våren 2021  Tea Forsberg 

En fundering kring TUFFs framtid lyfts fram i och 
med att det varit svårt att hitta folk som är intresserade 
att gå med i styrelsen. Funderingen berör huruvida 
TUFF bör läggas ner eller ej. Styrelsen upplever det 
dock som ett drastiskt drag. Att lägga ner är betydligt 
svårare än att starta upp i ett senare skede.  

Styrelsen diskuterar huruvida det kan vara fördelaktigt 
att tidigarelägga årsmötet för att så snart som möjligt få 
in en ny styrelse som kan få hjälp och stöd av den 
befintliga styrelsen.  

För att hitta nytt folk som vill gå med i styrelsen ges 
förslag om att uppmuntra folk att delta på kommande 
styrelsemöten för att få en inblick i vad styrelsen gör. 
Detta föreslås göras genom utskick via lärarhögskolan, 
genom sociala medier och personlig kontakt.  

Framöver uppmärksammar styrelsen att fokus behöver 
läggas på att marknadsföra TUFF, nå ut till flera och 
hitta folk vilka är intresserade av att gå med i styrelsen. 
I övrigt behövs dokument, ekonomi och liknande ses 
över för att slutligen förbereda för att en ny styrelse ska 
tillträda. 

D5 Utbildningsfrågor   Tea Forsberg 

Som framkommit tidigare saknas det representanter till 
flertalet råd och framöver kommer UmPe skicka ut 
enkäter gällande utbildningen under corona pandemin. 
Vilken information som kan komma från enkäterna är 
dock oklart. Beroende på vad som framkommer av 
enkäten kan det komma att lyftas fram eller ej. I nuläget 
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anser styrelsen att vi bör avvakta med att marknadsföra 
kring dessa utbildningsrelaterade frågor och istället 
fokusera på att få in nya personer till styrelsen. Att 
marknadsföra att vi söker studentrepresentanter 
överlåtes därför till utbildningsutskottet.  

D6 Övriga 
diskussionspunkter 

 Inga övriga diskussionspunkter 

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

B1 PR-inköp  Styrelsen beslutar: 

Att skjuta upp diskussionspunkten gällande PR-inköp 
till nästa styrelsemöte. 

B2 Utskick 
lärarhögskolan 

 Styrelsen beslutar: 

Att Tea Forsberg kontaktar lärarhögskolan angående 
att göra utskick genom dem samt att styrelsen därefter 
tillsammans formulerar innehållet av det mail som ska 
skickas ut.   

B3 Våren 2021  Styrelsen beslutar: 

Att under vårterminen arbeta för att få in fler 
intresserade till styrelsen samt förbereda inför att en ny 
styrelse ska tillträda.  

B4 Avtackning av 
ledamot 

 Styrelsen beslutar 

Att avtacka Astrid Neyman från TUFF:s styrelse.  

B5 Nästa möte  Styrelsen beslutar 

Att nästa styrelsemöte ska äga rum den:  

2021-02-25, kl. 16:30 på Zoom. 

F6 Mötets avslutande  Tea Forsberg  

Förklarar mötet avslutat. 
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