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§71.Mötets öppnande
Mötet öppnades av Maria Hartmann kl. 17:40
§72.Formalia
72.1. Kallelseförfarandet godkändes.
72.2. Mötesprotokoll från 2018-06-17 godkändes utan ändringar.
72.3. Maria Hartmann valdes till mötesordförande.
72.4. Ebba Johansson valdes till mötessekreterare.
72.5. Veronika Westergren valdes till justeringsperson.
72.6. Dagens föredragningslista godkändes.
§73.Meddelanden
a. Lokala studieråd – Maria Hartmann meddelar:
Att nästa studieråd kommer vara den 2/10 i Uppsala.
b. EPSA – Isabel Carlsson meddelar i skrift:
EPSA Autumn Assembley´s andra registreringsperiod är öppen till 9/10. Mer
information om schema kommer snart. Sverige har 5 anmälda.
Working Statements diskuterades på LS-mötet. Kompletterade mejl om information
kommer så att vi kan diskutera det som kommer tas upp på General Assembly och var
vi står någonstans.
Monthly Dose för augusti har delats på sociala medier, nästa nummer kommer snart.
EPSA Science Blog har släppts, vilken har samma mål som EPSA Science Monthly
(att studenter ska få ta del av forskning). På bloggen kan man enklare hitta olika
artiklar utifrån vilket ämne man önskar läsa om. Kan vara bra att vi delar, bloggen är
även tänkt att hjälpa studenter i hur man skriver en artikel, presentation av
forskningsarbete med mera.
c. IPSF – inga meddelanden
d. Övrigt
- Maria Hartmann meddelar:
Veronika Westergren och Maria Hartmann har nu tillgång till banken.
SNAPS har representerats på speeddate under insparks-veckorna i Uppsala.

SNAPS har fått kontakt med Naturvetarsektionen i Göta Studentkår, som inte hade
hört talas om SNAPS innan.
SNAPS har lagt upp en utlysning från Uppsala om en bedömargrupp där
receptariestudenter från annan ort sökes. Bedömargruppen ska bestå av personer som
hjälper till med revideringen av receptarieprogrammet.
Presentationerna på facebook ”Hej, styrelsen” har blivit väl bemött.
ALARM i Göteborg äger rum den 27/1. Det är anmäl att SNAPS vill delta.
Det diskuteras om presentationsbilderna. Det kommer en bild från Waleed Warsame
nästa vecka.
Under FaS insparksevent Speeddate med kårens utskott kom det en receptariestudent
som är intresserad av att kandidera till PR-ansvarig på höstmötet.
-

Ebba Johansson meddelar:
5 protokoll från 2017 är färdigsignerade och klara.

§74.Ekonomi
a. Utbetalningar
Mötet beslutar att godkänna utbetalningar till Veronika Westergren från SNAPS
weekend och till Maria Hartmann från EPSA Autumn Assembly 2017, mot uppvisande
av kvitto.
Arbetsgivaravgift för revisorn är betald till skatteverket.
§75.Sponsring
Styrelsen har kontaktat företag via mejl utan framgång.
Ytterligare kontakt ska tas via telefonsamtal. Fungerar inte det ska kontakt tas via
Farmacevtiska Studentkårens arbetsmarknadsansvariges mejl.
Mötet beslutar att uppdra hela styrelsen att ringa utdelade företag vecka 41.
§76.Representation
Punkten representation ska alltid finnas på kallelsen.
Representation borde implemeteras mer när möjlighet finns exempelvis under sittningar,
pubar, insparks-veckor mm.
§77.Stadgar

Propositioner angående SNAPS stadgar har översatts till engelska.
Mötet beslutar att Kristin lägger upp översättningen i ett google dokument för fortsatt
revidering.
§78.Nationella Rådet
Kristin Augustsson från Uppsala kommer att åka på Nationella rådet som
studentrepresentant. Nationella rådet hålls i Göteborg den 15–16 oktober. Waleed
Warsame är med första dagen och Patrik är meddelad att de kommer. Under måndagen
kommer Waleed Wasame och Kristin Augustsson träffa SAKS´s styrelsen i Göteborg och
bjuda på kaffe för att få kontakt med deras studenter. Innan rådet kommer vi prata ihop oss
om vilka frågor vi ska ta upp och vad som ska rapporteras.

§79. SNAPS Weekend
Eftersom sponsringen inte gett någon framgång är det svårt att planera SNAPS weekend
utan någon budget. Det diskuteras om att genomföra SNAPS weekend i vår istället och att
i år fokusera på att synas och att hitta sponsorer. Det diskuteras också om att ordna någon
föreläsning istället.
Mötet beslutar att inte anordna SNAPS weekend hösen 2018t.
§80.Public Health Campaigns
SNAPS ska meddela att vi vill delta på EPSA´s kampanj Mental Health som äger rum den
8-14 oktober. Styrelsen diskuterar om att informera om kampanjen på BMC och på
Capheé coffein vecka 41 i Uppsala. Vi hoppas då få affischer om kampanjen som kan
sättas upp både i Uppsala och i Göteborg. Kampanjen ska även spridas på sociala medier.
Mötet uppdrar Kristin Augustsson att kontakta capheé coffein om ett samarbete och
Veronica Westergren till att boka plats på BMC.
Kristin Augustsson lämnar mötet kl.18:27
§81.Höstmöte
Höstmötet preliminärbokas den 29 november. Det kommer att vara ett möte innan då
förberedelse sker.

§82.Övriga frågor
Det diskuteras om presentationsbilderna. Det kommer en bild från Waleed Warsame nästa
vecka.
Under FaS insparksevent Speeddate med kårens utskott kom det en receptariestudent som
är intresserad av att kandidera till PR-ansvarig på höstmötet.
Maria Hartmann har varit i kontakt med gtidigare ordförande i SNAPS, Andrea Åhlin som
är intresserad av att vara med i ett framtida samarbete. Hon jobbar med en tidigare kassör i
SNAPS på företaget Sanofi. Styrelsen diskuterar om att fortsätta kontakta för att anordna
en inspirationsföreläsning och fråga om eventuell sponsring. Förslag som ges är att ha
föreläsningen i samband med en pub eller ett capheé. Styrelsen funderar på att ha det
istället för SNAPS weekend och att eventuellt live-streama så att studenter från Göteborg
också kan delta.
Kristin Augustsson ansluter till mötet 18:44.
§83.Ordet fritt
§84.Nästa möte
Den 18 oktober kl.17:30.
§85.Mötets avslutande
Mötet avslutades kl.18:51 av mötesordförande Maria Hartmann
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Sekreterare, Ebba Johansson
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