Protokoll SNAPS styrelsemöte 11
Onsdag 2017-09-27, kl. 19:00
Skype
NÄRVAROLISTA
Mötesordförande: Lisa Johansson
SNAPS styrelse: Ordförande, Lisa Johansson; PR-ansvarig, Waleed Warsame; Sekreterare,
Linnéa Kosir; Ledamot, Caroline Baskin; EPSA-LS, Maria Hartmann.
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§123. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Lisa Johansson kl. 19:04.
§124. Formalia
124.1. Kallelseförfarandet godkändes.
124.2. Mötesprotokoll 2017-08-30 och 2017-09-13 godkänns med redaktionella ändringar.
124.3. Lisa Johansson valdes till mötesordförande.
124.4. Linnéa Kosir valdes till mötessekreterare.
124.5. Maria Hartmann valdes till justeringsperson.
124.6. Dagens föredragningslista godkändes med följande ändringar: ny punkt 8
(Nationella rådet).

§125. Meddelanden
a)
b)
c)
d)

Lokala studieråd – Inga meddelanden
EPSA – Inga meddelanden
IPSF – Inga meddelanden
Övrigt – Inga meddelanden

§126. Ekonomi
En preliminär budget för SNAPS-weekend har skickats ut.
§127. Sponsring
Vi har inte fått svar från Apotea eller Kronans Apotek gällande sponsring.
Styrelsen uppdrar Lisa Johansson att kontakta Isabell Carlsson, arbetsmarknadsansvarig
på Farmacevtiska Studentkåren, för att få tips och råd kring sponsring.
§128. Studiebesök
Studiebesöket kommer äga rum 26 oktober, kl. 15-17. Max 20 deltagare. Gruppen kommer
delas upp i två och vi kommer ha en guide på företaget. Event på Facebook har publicerats.
Sista anmälningsdag är 22 oktober.
§129. SNAPS stadgar
Styrelsen diskuterar val av ny PR-ansvarig då Christopher Fratta Börjes vill entlediga sig.
Hur detta går till behövs läggas till i stadgarna. Förslag att personen får entlediga sig på ett
möte där styrelsen godkänner entledigandet.
Det ska tas fram en mall för när studentgrupper vill ansöka om medlemskap.
Styrelsen uppdrar Lisa Johansson att tillägga i stadgarna hur entledigande ska gå till samt
att ta fram ett formulär för ansökning om medlemskap.
§130. Nationella Rådet
Lisa Johansson kan inte närvara på Nationella Rådet den 16 oktober.
Farmacevtiska Studentkåren har gjort en stressenkät om hur farmacistudenter i Uppsala
upplever stress. Under Nationella Rådet kan representanten från SNAPS fråga om och hur
det arbetas på lärosätena med studenternas problem kring stress.
§131. SNAPS-weekend 2017
Det behövs boende för 10 personer under två nätter, 10–12 november.
Apotekarsocieteten är intresserade av att hålla i en föreläsning. De ska diskutera detta på
sitt styrelsemöte 11 oktober.
Era Gruda (EPSA-trainer) är intresserad av att hålla en workshop eller training. Hennes
förslag var att hålla ett föredrag om hur e-hälsan ser ut i Norge.
Waleed Warsame har inte fått svar från något apodos-företag ännu.

Styrelsen uppdrar Waleed Warsame att kontakta ett vandrarhem för att undersöka hur
deras bokningsregler ser ut och eventuell deposition.
§132. Medlemskap, Studentgruppen KRoM
Studentgruppen KRoM hade styrelsemöte 21 september. Waleed Warsame ska ha möte
med dem 28 september för att vidare diskutera ett eventuellt medlemskap.
§133. Övriga frågor
9–15 oktober hålls en kampanj om ”Mental awerness” av EPSA. Kampanjmaterial ska
finnas färdigt och ska läggas ut på SNAPS sociala medier.
Styrelsen diskuterar om vi eventuellt vill anordna en quiz-pub i Uppsala för att nå ut till
fler medlemmar.
§134. Ordet fritt
§135. Nästa möte
Lisa Johansson återkommer om datum och tid för nästa möte.
§136. Mötet avslutande
Mötet avslutades kl. 20:07 av ordförande Lisa Johansson.
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