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§77. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Lisa Johansson kl. 18:01.
§78. Formalia
78.1. Kallelseförfarandet godkändes.
78.2. Mötesprotokoll 2017-04-16 godkänns med följande ändringar:

under §62 bifogas det diskuterade förslaget; under §65 ändra ”Styrelsen beslutar
att godkänna Waleed Warsame och Wilhelm Sjöland som OD till IPSF World
Congress 2017.” till ”Styrelsen beslutar att godkänna Waleed Warsame som OD
till IPSF World Congress 2017.”; under §66 andra stycket, sista meningen
tillägga ”för kongressen”.; under §68 ändra ”. . .Christopher Fratta Börjes att
ansvara” till ”. . .Christopher Fratta Börjes att ha övergripande ansvar”; under
§72 ändra ”Internationella utskottet i Uppsala vill ej anordna detta” till ”
Internationella utskottet i Uppsala vill ej anordna detta under vårterminen 2018”
samt redaktionella ändringar.
78.3. Lisa Johansson valdes till mötesordförande.
78.4. Linnéa Kosir valdes till mötessekreterare.
78.5. Caroline Baskin valdes till justeringsperson.
78.6. Dagens föredragningslista godkändes.
§79. Meddelanden
a) Lokala studieråd – Inga meddelanden
b) EPSA – Anmälan till Summer University i Portugal är fortfarande öppen. Första
anmälningsperioden till Autumn Assembly i Brno är öppen 10/7–27/8.
EPSA publicerar Position Papers där de tar upp aktuella ämnen. Det har beslutats att
nästa Position Paper ska handla om e-hälsa. Det skall skickas ut en enkät gällande detta
i september eller oktober som ska besvarar på nationell nivå och av studenter.
c) IPSF – Inga meddelanden
d) Övrigt
§80. Ekonomi
Ivana Maric meddelar att ersättningar är utbetalade.
§81. Sponsring
Propositionen som skickades till Kronans Apotek har inte blivit besvarad. Styrelsen
beslutar att skicka samma proposition till Apotek Hjärtat.
Styrelsen uppdrar Ivana Maric att skicka samma proposition till Apotek Hjärtat.
§82. Introduktion, Göteborg
Den 22 augusti är det introduktionsdag i Göteborg. Waleed Warsame kan närvara. Innan
dess ska power pointen uppdateras. Tomas som ansvarar för introduktionsdagen i
Göteborg ska informeras om att vi vill delta med en representant.
Lisa Johansson ska kontakta Farmacevtiska Studentkårens ordförande, Elin Svedin, och
fråga om vi får en viss del av deras power point på introduktionsdagarna i Uppsala.
Styrelsen uppdrar Lisa Johansson att kontakta Tomas och Elin Svedin.
§83. SNAPS-weekend

Styrelsen diskuterar teman och E-hälsa röstas fram. Datum för helgen beslutas bli 10–12
november 2017. Eventuell sponsring och möjliga lokaler diskuteras.
Styrelsen uppdrar Waleed Warsame att kolla lokal i Göteborg; Ivana Maric att kolla
alternativa lokaler i Göteborg; Maria Hartmann att kolla om Pharmen i Uppsala är ledig;
Christopher Fratta Börjes att kolla alternativa lokaler i Uppsala. Lisa Johansson uppdras
att ha huvudansvar för bokning av föreläsare.
§84. Nationella Rådet
Nationella Rådet ägde rum 11–12 maj.
§85. Public Health Campaign
Publicering av material gällande Public Health Campaigns har inte skötts trots att personer
blivit tilldelade arbetet.
Styrelsen diskuterar framtida kampanjer och har vaccination och frukostseminarium som
förslag. Ett annat förslag är studiebesök på Apotekarsocieten i september.
§86. Upptakt HT17
Upptakt med styrelsen innan terminen drar igång. Tid bestäms senare.
Styrelsen beslutar att ha en upptakt.
§87. Seconder för kandidat till EPSA Treasurer
Posten som kassör i EPSA team är fortsatt vakant. Débora kandiderar igen.
Styrelsen beslutar att vara seconder för Débora.
§88. Markandsföringstillfälle innan sommaren
Marknadsföringstillfälle innan sommaren blev inte av.
§89. Twinnet Uppsala-Cypern
Styrelsen diskuterar om Twinnet Uppsala-Cypern är något SNAPS fortsatt vill driva.
Internationella utskottet behöver kontaktas igen för att förtydliga om det är definitivt nej
från deras sida.
Styrelsen uppdrar Maria Hartmann att kontakta Internationella utskottet.
§90. Mål inför hösten 2017
Mål inför hösten diskuteras, däribland SNAPS-weekend.
§91. Övriga frågor
Memorandom of understanding är ett samverkansavtal på 3 år mellan EPSA och IPSF.
Styrelsen beslutar att stå bakom förslaget att ha kvar 20 % av andelen till IPSF traineers.
§92. Ordet fritt
§93. Nästa möte

Lisa återkommer med tid angående nästa möte.
§94. Mötet avslutande
Mötet avslutades kl. 20:00 av ordförande Lisa Johansson.
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