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TUFF:s nya logga 

 
Lärarstuderande mot Tidigare års Utbildning, 

Förskola och Fritidshem 
 

Stadgar för sektionsföreningen TUFF 
Antagna 2004-12-13 

Senast reviderade 
2017-04-11 

 
1. Medlemskap 

Nuvarande formulering:  
 
1.1 Medlem i TUFF är den som antagits till 
lärarprogrammen vid Umeå universitet med 
inriktning mot förskola, fritidshem, F-3, 4-6, 
inriktning mot grundskolans tidigare år samt 
tecknat medlemskap i Umeå studentkår. 
  

Föreslagen formulering:  
 
1.1 Medlemskap i TUFF har den som 
tecknat medlemskap i Umeå studentkår samt 
antagits till ett av följande program vid 
Umeå Universitet: 
  
- Förskollärarprogrammet 
  
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
fritidshem 
  
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
förskoleklass och årskurs 1-3 
  
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
årskurs 4-6 
 

 

2. Organisation 
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2.1 TUFF är en partipolitiskt och religiöst obunden kårförening under sektionen 
UmPedagogerna, vidare kallad UmPe. 
 
2.2 Föreningen skall främja samarbete och kamratskap mellan lärarstudenter. Vidare skall 
föreningen väcka intresse, informera, bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen och 
rättigheter såväl i frågor som rör utbildningskvalitén såsom studiesociala frågor. 
 

2.3 Alla medlemmar i föreningen har 
närvaro-, förslags- och yttranderätt på 
styrelsemöten. Rösträtt vid styrelsemöten 
har styrelseledamöterna eller vid dess 
frånvaro suppleant. 
  

2.3 Alla medlemmar i föreningen har 
närvaro-, förslags- och yttranderätt på 
styrelsemöten. Rösträtt vid styrelsemöten 
har styrelseledamöterna eller vid dess 
frånvaro; en suppleant. 
  

2.4 Styrelsemöte skall utlysas minst sju (7) 
dagar innan mötet äger rum och en 
dagordning skall skickas ut på TUFFs 
hemsida och även om så önskas övriga 
passande informationskanaler som finns att 
tillgå senast fem (5) dagar innan mötet. 
  

2.4 Styrelsemöte skall utlysas minst sju (7) 
dagar innan mötet äger rum och en 
dagordning skall skickas ut på TUFF:s 
hemsida och även om så önskas övriga 
passande informationskanaler som finns att 
tillgå senast sju (7) dagar innan mötet. 
 

 

3. Åliggande 
 

3.1 Det åligger föreningen att ha 
representanter i UmPes styrelse för att föra 
fram medlemmarnas åsikter och närvara vid 
minst 80 % av mötena under UmPes 
verksamhetsår. 

3.1 Det åligger föreningen att ha 
representanter i UmPe:s styrelse för att föra 
fram medlemmarnas åsikter. 
Representanterna i UmPe:s styrelse skall 
närvara vid minst 80 % av mötena under 
UmPe:s verksamhetsår. 

 

 

3.2 Det åligger föreningen att tillsammans med UmPe bevaka medlemmarnas intresse vad 
gäller utbildningens mål och innehåll. 
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3.3 Det åligger föreningen att fortgående informera sina medlemmar om verksamheten och 
viktiga beslut. 
 

4. Årsmöte 

4.1 Årsmötet är TUFFs högsta beslutande 
organ. Årsmötet skall hållas innan april 
månads utgång varje år. 
 
 
 

4.1 Årsmötet är, tillsammans med stormötet, 
TUFF:s högsta beslutande organ. Årsmötet 
skall hållas innan april månads utgång varje 
år. 

4.2 Utlysande av årsmöte sker minst fyra 
veckor i förväg och skall anslås offentligt på 
TUFFs Facebooksida och även om önskas 
övriga passande informationskanaler som 
finns att tillgå. Kallelse och dagordningen 
ska finnas tillgängliga senast sju (7) dagar 
innan årsmötet. Årsmötet sammankallas av 
styrelsen. 
 

4.2 Utlysande av årsmöte skall ske minst två 
(2) veckor i förväg samt anslås offentligt på 
såväl TUFF:s hemsida som Facebooksida 
och, om så önskas, övriga passande 
informationskanaler som finns att tillgå. 
Kallelse och dagordningen ska finnas 
tillgängliga på TUFF:s hemsida och, om så 
önskas, övriga passande informationskalaner 
som finns att tillgå senast sju (7) dagar innan 
årsmötet. Årsmötet sammankallas av 
styrelsen. 

 

4.3 På årsmötet skall följande frågor behandlas: 

 

Mötesformalia 
 Årsmötets behöriga utlysande. 
 Motioner. 
 Val av ordförande. 
 Val av kassör. 
 Val av sekreterare. 
 Val av ledamöter, max tolv (12).  
Val av valberedning. 
 Val av suppleanter. 
 Val av revisor. 
 Budget för kommande verksamhetsår. 
 Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 
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4.4 Vid årsmöte har samtliga medlemmar 
närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. 
Vid rösträtt gäller att man som medlem 
måste vara närvarande vid årsmötet för att få 
rösta. 

4.4 Vid årsmöte har samtliga medlemmar 
närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. 
För att nyttja sin rösträtt måste medlemmen 
vara närvarande vid årsmötet.  

4.5 Rätt att lämna in motion har varje 
medlem inom TUFF. Motionen skall vara 
inlämnad till ordförande senast sju (7) dagar 
innan mötet äger rum. 
  

4.5 Rätt att lämna in motion har varje 
medlem inom TUFF. Motionen skall vara 
inlämnad till ordförande senast åtta (8) 
dagar innan mötet äger rum. 
  

4.6 Årsmötesprotokoll skall tillsändas 
UmPes ordförande samt tillkännages på 
TUFFs hemsida och även om önskas övriga 
passande informationskanaler som finns att 
tillgå. 
  

4.6 Årsmötesprotokoll skall tillsändas 
UmPe:s ordförande för kännedeom samt 
publiceras på TUFF:s hemsida och, om så 
önskas, övriga passande informationskanaler 
som finns att tillgå senast sju (7) dagar efter 
mötet ägt rum. 
  

4.7 Extra årsmöte är likvärdigt ett ordinarie 
årsmöte och kan fatta beslut i samma frågor 
som ett ordinarie årsmöte. 

4.7 Extra årsmöte är likvärdigt ett ordinarie 
årsmöte och kan således fatta beslut i samma 
frågor som ett ordinarie årsmöte. 

4.8 Styrelsen äger rätt att när de finner 
nödvändigt påkalla extra årsmöte. Extra 
årsmöte skall följa samma procedur vad 
gäller utlysande och medlemmarnas 
rättigheter som ett ordinarie årsmöte. 

4.8 Styrelsen äger rätt att, när de finner 
nödvändigt, påkalla ett extra årsmöte. För ett 
extra årsmöte skall samtliga punkter av 
reglementet för ett ordinarie årsmöte följas. 

 

5. Stormöte 

5.1 Stormöte skall hållas under oktober 
månad varje år. 
 

 

5.1 Stormötet är, tillsammans med årsmötet, 
föreningens högst beslutande organ. 
Stormötet skall hållas under oktober månad 
varje år. 
 

 

5.2 Stormötes utlysande, beslutsmässighet samt medlemmarnas rättigheter vid mötet skall 
följa samma procedur som vid ett årsmöte. Stormötet sammankallas av styrelsen. 
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5.3 Stormötet skall behandla följande punkter: 
 

Mötesformalia. 
Stormötets behöriga utlysande. 
Motioner. 
Fyllnadsval. 
Ekonomisk berättelse för det gångna verksamhetsåret. 
Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
Ansvarsfrihet för avgående styrelse. 
Arbetsplan för det pågående verksamhetsåret. 
Budget för det pågående verksamhetsåret. 

5.4 Styrelsen äger rätt att när de finner nödvändigt påkalla extra stormöte. Extra stormöte 
skall följa samma procedur vad gäller utlysande och beslutsmässighet samt medlemmarnas 
rättigheter som ett ordinarie stormöte. 

6. Styrelse 

6.1 Styrelsen utser och fördelar inom sig det kommande verksamhetsårets ansvarsområden. 

6.2 Valbar till styrelsen är den person som 
kan uppvisa giltigt kårmedlemskap för den 
termin då personen väljs. 
  
 
6.3 I det fall att vald person avslutar sitt 
kårmedlemskap i förtid eller ej längre är 
berättigad till ordinarie kårmedlemskap 
under verksamhetsåret, ska nyval göras för 
personens plats i styrelsen vid närmast 
följande års-/stormöte eller vid ett extra 
årsmöte. 
 

6.2 Valbar till styrelsen är den person som 
kan uppvisa giltigt kårmedlemskap för den 
termin då personen väljs. Ifall en vald 
person avslutar sitt kårmedlemskap i förtid 
eller ej längre är berättigad till ordinarie 
kårmedlemskap under verksamhetsåret, ska 
nyval göras för personens plats i styrelsen 
äga rum vid närmast följande års-/stormöte 
eller vid ett extra årsmöte. 
 
 

6.4 Styrelsen skall bestå av en ordförande, 
sekreterare, en kassör och max tolv 
ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande. 

6.3 Styrelsen skall bestå av en ordförande, 
sekreterare, en kassör och max tolv 
ledamöter. Sekreteraren har dessutom 
ställning som ledamot. Styrelsen utser inom 
sig vice ordförande, vice sekreterare samt 
vice kassör. 
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6.5 Styrelsen är beslutsmässig då ordförande 
eller vice ordförande är närvarande samt en 
majoritet av ledamöterna. 
 
 

6.4 Styrelsen är beslutsmässig då ordförande 
eller vice ordförande är närvarande samt en 
majoritet av ledamöterna. 
 

6.6 Samtliga i styrelsen har beslutanderätt. 
Ordförande äger utslagsröst. 
 

6.5 Samtliga i styrelsen har beslutanderätt. 
Ordförande äger utslagsröst. 
 

6.7 Styrelsemedlem skall närvara på minst 
75 % av mötena för att erhålla ett intyg på 
utförd arbetsuppgift inom TUFF. 
 

6.6 Samtliga styrelsemedlemmar skall 
närvara på minst 75 % av samtliga 
styrelsemöten, under en tidsperiod av minst 
en termin, för att erhålla ett intyg på utförd 
arbetsuppgift inom TUFF samt för att 
tilldelas en biobiljett som tack för ens ideella 
arbete och insats.   
 

6.8 Det åligger styrelsen att verkställa 
styrelsemötenas beslut. 
 

6.7 Det åligger styrelsen att verkställa 
styrelsemötenas beslut. 
 

6.9 Styrelsen ska hålla regelbundna möten i 
enlighet med en kallelse som ska finnas på 
TUFFs hemsida och även om så önskas 
övriga passande informationskanaler som 
finns att tillgå. 
 

6.8 Styrelsen ska hålla regelbundna möten i 
enlighet med en kallelse som ska finnas på 
TUFF:s hemsida och även om så önskas 
övriga passande informationskanaler som 
finns att tillgå senast sju (7) dagar innan 
mötet äger rum. 
 

6.10 TUFFs arbetsutskott äger rätt att, 
mellan två styrelsemöten, fatta budgetbeslut 
till en summa av maximalt 500 kronor. 
Arbetsutskottet är beslutsmässigt när 
ordförande, kassör och ytterligare två 
styrelseledamöter godkänner förslaget. 
 

6.9 TUFFs arbetsutskott äger rätt att, mellan 
två styrelsemöten, fatta budgetbeslut till en 
summa av maximalt 500 kronor. 
Arbetsutskottet är beslutsmässigt när 
ordförande, kassör och ytterligare två 
styrelseledamöter godkänner förslaget. 
 

 
 

7. Protokoll 

7.1 Protokoll från årsmöte samt stormöte 
skall senast fjorton (14) dagar efter mötet 
finnas tillgängligt på TUFFs hemsida samt 
skickas till UmPes ordförande för 
kännedom. 
 

7.1 Protokoll från årsmöte samt stormöte 
skall senast sju (7) dagar efter mötet finnas 
tillgängligt på TUFF:s hemsida samt skickas 
till UmPe:s ordförande för kännedom. 
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7.2 Protokoll från styrelsemöte skall senast 
sju (7) dagar efter mötet finnas tillgängligt 
på TUFFs hemsida samt i protokollpärmen 
på UmPes kontor. 

7.2 Protokoll från styrelsemöte skall senast 
sju (7) dagar efter mötet finnas tillgängligt 
på TUFF:s hemsida samt i protokollpärmen 
på UmPe:s kontor. 
 

 

 

8. Ekonomi och Revision 

8.1 Styrelsen ansvarar för TUFFs ekonomi och verksamhet. 

8.2 Kassör och ytterligare en medlem i 
föreningen tecknar firma två i förening. 
 

8.2 Kassör och ordförande tecknar firma två 
i förening. 

 

8.3 Revisorn får när som helst inventera de tillgångar TUFF handhar samt ta del av 
räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som rör verksamheten. 

8.4 Verksamhetsåret löper från 1 juli – 30 juni. 

8.5 Revisorn ska senast 15/9 varje år avsluta sin granskning av föregående verksamhetsår. 
Berättelsen över den företagna revisionen ska tillställas TUFF:s styrelse och ska innefatta 
yttrande angående ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen behandlas därefter av stormötet. 

 

9. Stadgar 

9.1 UmPes stadgar är alltid överordnade TUFF:s stadgar. 

9.2 Föreningens stadgar ska harmonisera 
med UmPes stadgar. 
 

9.2 Föreningens stadgar skall stå i 
förhållande till UmPe:s stadgar. 

9.3 Förslag till stadgeändring kan ges av 
styrelsen eller enskild medlem. För 
stadgeändring fodras beslut på årsmöte eller 
stormöte och att minst 2/3 av närvarande 

9.3 Förslag till stadgeändring kan ges av 
styrelsen eller enskild medlem. För 
stadgeändring fodras beslut på årsmöte eller 
stormöte och att minst 2/3 av närvarande 
röstberättigande är ense om beslutet. 
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röstberättigande är ense om beslutet. 
Stadgeändringarna skall fastställas av 
UmPes styrelse. 
 

Stadgeändringarna skall även fastställas av 
UmPe:s styrelse. 
 
 

 

10.Misstroendevotum 

10.1 Misstroendevotum kan ställas mot styrelsen eller enskild styrelsemedlem om minst 10 % 
av medlemmarna så önskar. Misstroendevotum påkallar automatiskt extra stormöte inom 14 
dagar efter det att misstroende kommit styrelsen skriftligt tillkänna. 

10.2 För att misstroendevotum ska godkännas krävs minst 2/3 majoritet av närvarande 
röstberättigade. Vid bifall avgår styrelsen eller den enskilda styrelseledamoten med 
omedelbar verkan och en ny styrelse/ledamot väljs. 

 

11.Vid upplösande 

11.1 För upplösande av TUFF krävs minst 2/3 majoritet av antalet närvarande vid två på 
varandra följande års- eller stormöten 

11.2 Vid föreningens upplösande förvaltas föreningens tillgångar av UmPe. Skulle en 
kårförening för motsvarande medlemmar bildas inom 6 månader tillfaller dessa tillgångar den 
nybildade kårföreningen. 
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Kårföreningen TUFF 
UmPe – UmePedagogerna 

Umeå Studentkår 
 

Dessa stadgar är antagna 2004-12-13 
Revideringar gjorda: 

 
2007-05-03 
2011-04-27 
2013-11-20 
2016-04-27 
2017-04-11 

 


