Protokoll SNAPS höstmöte
Onsdag 2017-11-29, kl. 18:00
Skype
NÄRVAROLISTA
Mötesordförande: Lisa Johansson
Representanter från SNAPS styrelse: Lisa Johansson, ordförande; Maria Hartmann, EPSALS; Linnéa Kosir, sekreterare; Caroline Baskin, ledamot; Ivana Maric, kassör.
Delegat från FaS: Elin Svedin, Anton Astré
Delegat från SAKS: Aidan Barett
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Formalia
a) Godkännande av kallelseförfarandet
b) Val av mötesordförande
c) Val av mötessekreterare
d) Val av justeringsperson
e) Godkännande av protokoll för Vårmöte 2017
f) Godkännande av föredragningslistan
g) Adjungeringar
3. Ansökan om medlemskap
4. Verksamhetsplan 2018
5. Översättning av SNAPS stadgar
6. Propositioner
a) Sekreterarens arbetsuppgifter – andra läsningen
b) Omstrukturering av ämbetena NIMP och SEO – andra läsningen
c) Förtydligande av entledigande
7. Budget 2018
a) Lägesrapport 2017
b) Fastställande av medlemsavgift 2018
c) Fastställande av budget 2018
8. Val av SNAPS styrelse 2018
a) Ordförande
b) IPSF Contact Person
c) Kassör
d) PR-ansvarig
9. Val av firmatecknare 2018
10. Ytterligare val
a) Revisor
b) Revisorsuppleant
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c) nIMP 2018
d) SEP ordförande 2018
11. Internationell information
a) IPSF
b) EPSA
12. Rapport från medlemskårerna
a) FaS
b) SAKS
13. Övriga frågor
14. Ordet fritt
15. Tid och plats för Vårmöte 2018
16. Mötets avslutande
§108. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Lisa Johansson kl. 18:07.
§109. Formalia
a) Mötet beslutar att godkänna kallelseförfarandet.
b) Mötet beslutar att välja Lisa Johansson till mötesordförande.
c) Mötet beslutar att välja Linnéa Kosir till mötessekreterare.
d) Mötet beslutar att välja Anton Astré till justeringsperson.
e) Mötet beslutar att godkänna protokollet för SNAPS Vårmöte 2017
f). Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan.
g) Ingen adjungering föreslagen
§121. Ansökan om medlemskap
Lisa Johansson föredrar.
Ett dokument för att ansöka om medlemskap har tagits fram av SNAPS styrelse. Mötet
diskuterar dokumentet och fastställer att det kan användas.
§121. Verksamhetsplan 2018
Lisa Johansson föredrar.
Verksamhetsplanen presenteras och diskuteras. I Uppsala har praktiken och dess ersättning
varit omdiskuterat. Mötet fastställer ett gemensamt mål där medlemskårerna tillsammans
ska jobba för att förbättra förhållande gällande incitament under praktiken.
Mötet godkänner verksamhetsplanen för 2018.
§121. Översättning av SNAPS stadgar
Lisa Johansson föredrar.
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Varje medlemsdelegation i EPSA har blivit ombedda att översätta sina stadgar till engelska
och detta har SNAPS styrelse arbetat med under hösten.
Mötet fastställer att översättningen ser bra ut och att ett första utkast kan skickas till EPSA.
§113. Propositioner
a) Sekreterarens arbetsuppgifter – andra läsningen
Propositionen presenterades för första gången under Vårmötet 2017.
Mötet beslutar att godkänna propositionen.
b) Omstrukturering av ämbetena NIMP och SEO – andra läsningen
Propositionen presenterades för första gången under Vårmötet 2017.
Mötet beslutar att godkänna propositionen.
c) Förtydligande av entledigande
Mötet beslutar att godkänna propositionen.
§114. Budget 2018
Ivana Maric föredrar.
a) Lägesrapport 2017
Lägesrapporten är beräknad utifrån de pengar som vid höstmötet den 29 november
2017 dragits och kommit in på SNAPS bankkonto. I nuläget har SNAPS inga intäkter.
FaS efterfrågar skriftlig plan på hur intäkterna ska öka 2018.
Mötet beslutar att godkänna lägesrapporten 2017.
b) Fastställande av medlemsavgift 2018
Medlemsavgiften ligger på 6kr/medlem och termin. Förslaget är att fortsätta med detta.
Mötet beslutar att godkänna medlemsavgiften för 2018.
c) Fastställande av budget 2018
Budgeten för 2018 utgår från att SNAPS inte får några intäkter under 2018.
Mötet uppdrar SNAPS styrelse att ta fram en produktportfölj och se över hur man kan
öka intäkterna.
Mötet beslutar att godkänna budgeten för 2018.
Ivana lämnar mötet 19:06.
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§115. Val av SNAPS styrelse 2018
a) Ordförande
Mötet beslutar att vakantsätta posten ordförande och att SNAPS styrelse får mandat att
tillsätta posten.
b) IPSF CP
Mötet beslutar att tillsätta Waleed Yassin som IPSF Contact Person.
c) Kassör
Mötet beslutar att vakantsätta posten kassör och att SNAPS styrelse får mandat att
tillsätta posten.
d) PR-ansvarig
Mötet beslutar att tillsätta Mounier Almett som PR-ansvarig.
§116. Val av firmatecknare 2018
I nuläget är posterna ordförande och kassör vakantsatta. Förhoppningen är att dessa poster
ska tillsättas och att de då ska väljas till firmatecknare.
§119. Ytterligare val
a) Revisor
Mötet beslutar att vakantsätta posten revisor och SNAPS styrelse får mandat att
tillsätta posten.
b) Revisorsuppleant
Mötet beslutar att vakantsätta posten revisorsuppleant och SNAPS styrelse får mandat
att tillsätta posten.
c) nIMP 2018
Med anledning av §113 Propositioner punkt b), där mötet beslutade att omstrukturera
arbetsuppgifterna i styrelsen, vakantsätts posten.
d) SEP ordförande 2018
Med anledning av §113 Propositioner punkt c), där mötet beslutade att omstrukturera
arbetsuppgifterna i styrelsen, vakantsätts posten.
§121. Internationell information
a) IPSF – inga meddelanden.
b) EPSA – inga meddelanden.
§121. Rapport från medlemskårerna
a) FaS
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Elin Svedin, ordförande FaS, meddelar:
Uppsala universitet har haft rektor- och prorektorsval där Eva Åkesson har fått fortsatt
förtroende som rektor.
En enkät har tagits fram av Farmaceutiska fakulteten och FaS för att ge en överblick
kring hur studenter på apotekar- och receptarieprogrammet upplever stress i samband
med sina studier. Resultatet kommer att presenteras under våren 2018. Uppsala
studentkår har även gjort en enkät för alla program vid Uppsala universitet och där
sticker apotekar- och receptarieprogrammet ut som mest stressade. FaS har diskuterat
mycket om hur kåren kan arbeta med denna fråga och detta kommer genomsyra
kårens arbete under 2018.
Ernst Andersson valdes till ny ordförande för FaS under kårmötet i november.
b) Sara Gabrielsen, ordförande SAKS, meddelar:
Vi på SAKS har haft en stressig men effektiv höst med lite tekniska problem och
personalbrist på kansliet. Vi arbetar mycket med rapporten om studentenkäten som
publicerades nu i höstas och har bildat en arbetsgrupp som skall samla studenternas
åsikter och förslag på åtgärder. Nästa vecka skall vi på en konferens i Linköping som
UKÄ håller i som skall bli intressant. Det mesta fungerar som vanligt och vi hoppas
att allt går bra för er på SNAPS också.
§121. Övriga frågor
Mötet diskuterar hur FaS och SAKS kan samarbeta kring stresshanteringen på
programmen.
§120. Ordet fritt
§121. Tid och plats för Vårmöte 2018
Preliminärt datum sätts till 19 april kl. 18:00.
§122. Mötet avslutande
Mötet avslutades kl. 19:44 av ordförande Lisa Johansson.

____________________________

____________________________

Ordförande, Lisa Johansson

Sekreterare, Linnéa Kosir

Anton
Astré
__________________________________
Elektroniskt
undertecknad av
Anton Astré
Datum: 2018.06.01
11:53:11 +02'00'

Justeringsperson, Anton Astré
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