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§150. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Lisa Johansson kl. 21:01.
§151. Formalia
151.1. Kallelseförfarandet godkändes.
151.2. Inget mötesprotokoll inskickat och bordläggs till senare möte.
151.3. Lisa Johansson valdes till mötesordförande.
151.4. Linnéa Kosir valdes till mötessekreterare.
151.5. Maria Hartmann valdes till justeringsperson.

§152. Meddelanden
a) Lokala studieråd – Lisa Johansson meddelar från Uppsala:
Maria och Lisa hade en presentation om SNAPS som organisation och vad studenterna
har för möjlighet till utbyten med både nationella och internationella studenter.
En stressenkät har genomförts bland Uppsalas studenter och resultatet kommer att
presenteras på en pressrealese den 12/12.
Information om Klinisk Utbildnings Avdelning och diskussion om vad ett eventuellt
urval ska baseras på.
b) EPSA – Maria Hartmann meddelar:
Public health-kampanjen om HIV och AIDS har pågått nu vid 1 december med mycket
material, inkluderat från SNAPS. Detta har spridits mycket via sociala medier och
Facebook, både från EPSA och IPSF.
Ansökan till mentoring project har stängt. Det var många ansökande och processen att
välja ut mentees och mentorer har börjat.
Nu pågår Training new Trainers i Kroatien och det var 7 anmälda
Anmälan till EPSA Annual Congress i Baarlo är öppen. Det gavs information om detta,
samt generellt om SNAPS och EPSA på studierådet 7/12 i Uppsala. Information gavs
även genom en presentation på FaS Internationella utskotts möte i Uppsala. Här
bestämdes att närmare kontakt även ska inledas mellan lokala IPSF-delegater och IPSF
Contact Person i SNAPS.
EPSA Annual Reception på Europaparlamentet är bestämt till 8 mars 2018.
NoPsa kongress kommer hållas 8-11 februari i Tromsø med temat psykisk hälsa. De
söker representanter från Sverige som vill åka dit samt hålla en presentation.
EPSA AA 2017 Educational Outcomes Booklet har publicerats där det finns en
sammanfattning på all kunskap som man haft möjlighet att ta del av på kongressen.
Arbetet med EPSA:s undersökning om e-hälsa är nu fortsatt igång. De ska sätta ihop en
arbetsgrupp som vill gå igenom denna, analysera och skriva ihop ett position paper
utifrån den.
c) IPSF – Inga meddelanden.
d) Övrigt – Inga meddelanden.
§153. Ekonomi
Budgeten för 2018 fastställdes under höstmötet.
§154. Sponsring

Medlemskårerna önskade att SNAPS gör en handlingsplan för hur vi ska söka sponsring.
Linnéa Kosir skapar ett Google-dokument för att lättare skriva ner kontaktade företag och
för att fördela ut vem som kontaktar vilket företag. Vi har en produktportfölj som styrelsen
ska ha läst och ha tillgång till.
§155. Vakanta poster
Inga nya kandidater.

§156. Samarbeten
Apotekarsocieteten är villiga att hjälpa till med att hitta föreläsare och anordna gemensam
aktivitet. Andrea Åhlin som varit SNAPS-ordförande är också villig att hjälpa till med
kontakter. Hon har en hemsida, vifarmaceuter.se.
§157. SNAPS-weekend 2018
Maria Hartmann har preliminärt bokat Pharmen i Uppsala 2–4 mars. Temat för helgen
kommer vara psykisk hälsa.
§158. Andra event under 2018
En upptakt för styrelsen kommer preliminärt ske den 14 januari i Stockholm.
§159. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§160. Ordet fritt
§161. Nästa möte
Nästkommande möte beslutas via Facebook.
§162. Mötet avslutande
Mötet avslutades kl. 22:15 av ordförande Lisa Johansson.
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