Protokoll SNAPS Vårmöte
Onsdag 2018-04-19, kl. 18:00
Skype
NÄRVAROLISTA
Mötesordförande: Maria Hartmann
Representanter från SNAPS styrelse: Maria Hartmann, EPSA LS; Linnéa Kosir,
Sekreterare; Caroline Baskin, Ledamot; Veronika Westergren, Kassör; Waleed Warsame,
IPSF CP
Delegat från FaS: Anton Astré, Alva Hultén, Ernst Andersson
Delegat från SAKS: Aidan Barett
Adjungerade: Lisa Johansson, Ebba Johansson, Kristin Augustsson
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 Höstmöte 2017
f) Godkännande av föredragningslistan
g) Adjungeringar
3. Verksamhetsberättelse 2017
4. Resultat- och balansrapport 2017
5. Revisorsberättelse för verksamhetsåret 2017
6. Prövan av ansvarsfrihet för 2017 års styrelse
7. Kungörande av valberedningen
8. Val av SNAPS styrelse
a) Sekreterare
b) EPSA LS
c) Ledamot
9. Fyllnadsval
a) Revisor
b) Ordförande
c) Kassör
10. Motioner
11. Propositioner
a) Förtydligande av entledigande – andra läsningen
12. Medlemsansökan Göta Studentkår
13. Internationell information

a) IPSF
b) EPSA
14. Rapport från medlemskårerna
a) FaS
b) SAKS
15. Övriga frågor
16. Ordet fritt
17. Tid och plats för Höstmöte
18. Mötets avslutande
§1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Maria Hartmann kl. 18:10.
§2. Formalia
a) Mötet beslutar att godkänna kallelseförfarandet.
b) Mötet beslutar att välja Maria Hartmann till mötesordförande.
c) Mötet beslutar att välja Linnéa Kosir till mötessekreterare.
d) Mötet beslutar att välja Alva Hultén till justeringsperson.
e) Mötet beslutar att godkänna protokollet för SNAPS Höstmöte 2017 med redaktionella
ändringar.
f) Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan med följande justering: att till §9 tillägga
”c) kassör”.
g) Mötet beslutar att adjungera Lisa Johansson, Ebba Johansson och Kristin Augustsson
med närvaro- och yttranderätt.
§3. Verksamhetsberättelse 2017
Lisa Johansson föredrar.
Verksamhetsberättelsen för 2017 presenteras och diskuteras.
Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen 2017.
Ernst Andersson ansluter till mötet 18:22.
Lisa Johansson lämnar mötet 18:23.
§4. Resultat- och balansrapport 2017
Veronika Westergren föredrar.
SNAPS har fortsatt ingen sponsor och detta resulterar i att SNAPS fortsatt går minus vilket
ses i resultatrapporten.
Mötet beslutar att godkänna resultat- och balansrapporten för 2017.

§5. Revisorsberättelse för verksamhetsåret 2017
Maria Hartmann föredrar.
I revisorsberättelsen presenteras det att resultat- och balansrapport har granskats och
överensstämmer med granskad bokföring. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen. Revisor tillstyrker att SNAPS styrelse 2017 bör beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
Mötet beslutar att godkänna revisorsberättelsen för verksamhetsåret 2017.
§6. Prövan om ansvarsfrihet för 2017 års styrelse
Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet till 2017 års styrelse.
§7. Kungörande av valberedningen
Mötet beslutar att tillsätta Jenny Nilsson till valberedare från Uppsala.
Vakantsätta valberedare i Göteborg.
Ebba Johansson och Kristin Augustsson ansluter till mötet 18:35.
§8. Val av SNAPS styrelse
Kandidaterna presenterar sig för mötet.
a) Sekreterare
Mötet beslutar att tillsätta Ebba Johansson som sekreterare.
b) EPSA LS
Mötet beslutar att tillsätta Isabell Carlsson som EPSA LS.
c) Ledamot
Mötet beslutar att tillsätta Kristin Augustsson som ledamot.
§9. Fyllnadsval
a) Revisor
Mötet beslutar att vakantsätta posten revisor och SNAPS styrelse får mandat att
tillsätta posten.
b) Ordförande
Mötet beslutar att tillsätta Maria Hartmann som ordförande.
c) Kassör
Mötet beslutar att tillsätta Veronika Westergren som kassör.
Ebba Johansson och Kristin Augustsson lämnar mötet 18:45.
§10. Motioner
Inga motioner.

§11. Propositioner
Maria Hartmann föredrar.
a) Förtydligande av entledigande – andra läsningen
Mötet diskuterar översättningen av propositionen och stadgeändringen då stadgarna
nyligen översatts till engelska.
Mötet beslutar att godkänna propositionen och styrelsen får förtroende att översätta
propositionen till engelska.
§12. Medlemsansökan Göta Studentkår
Mötet beslutar att godkänna medlemsansökan från Göta Studentkår.
§13. Internationell information
a) IPSF – inga meddelanden.
b) EPSA – Maria Hartmann meddelar:
EPSA Annual Congress hålls i Baarlo, Nederländerna 23 -29 april och 7 studenter
åker dit och representerar Sverige. Temat är Pharmacoeconomics and the affordability
of healthcare och det anordnas även career fair och science day. SNAPS har skickat in
en motion tillsammans med Österrike om en stadgeändring. Vi vill ändra påståendet
att ”när en person nämns som han nämns syftar det till både han och hon” ska det
istället alltid stå han/hon för att sträva efter mer jämlikhet i organisationen.
Det pågår nu en survey för att skapa en Methodology Booklet som är ett samarbete
med EPSA och EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) vilket kan ge
mycket användbar information när den är färdigställd.
Summer University hålls i sommar den 23 – 29 juli och registreringen öppnar 1a maj.
Det har också anordnats en training week för att öka medvetenhet kring trainings och
soft skills där medlemsorganisationer haft trainings på lokal nivå, och även online av
EPSA. Det har spridits mycket på sociala medier.
EPSA kommer delta i Wings for Life World Run som sker 6 maj. Alla kommer
springa där de kan (ingen särskild samlingsplats) och alla vinster går till forskning
kring ryggraden. Det kommer även spridas på sociala medier. Allt detta finns
beskrivet i EPSA Monthly Dose som släpps varje månad.
NGT, next generation chats / training sker också nu för att det ska väljas in nya
kandidater till EPSA team på Annual Congress.
I höst hålls EPSA Autumn Assembly i Serbien 13 okt – 3 nov. Första registreringen är
öppen under juli-augusti och den andra registreringen fram till början på oktober.
§14. Rapport från medlemskårerna
a) FaS
Inga meddelanden.

b) SAKS
Inga meddelanden.
§15. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§16. Ordet fritt
§17. Tid och plats för Höstmöte 2018
SNAPS styrelse återkommer med tid och plats för Höstmöte 2018.
§18. Mötet avslutande
Mötet avslutades kl. 19:03 av mötesordförande Maria Hartmann.
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