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NÄRVAROLISTA
Mötesordförande: Maria Hartmann
SNAPS styrelse: Kassör: Veronika Westergren, EPSA-LS: Isabel Carlsson, Ordförande:
Maria Hartmann, IPSF-CP: Waleed Warsame, Sekreterare: Ebba Johansson, Ledamot: Kristin
Augustsson.
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§102 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Maria Hartmann kl. 17:38.
§103 Formalia
103.1 Kallelseförfarande godkändes.
103.2 Mötesprotokollet 2018-10-18 godkändes utan ändringar.
103.3 Maria Hartmann valdes till mötesordförande.
103.4 Ebba Johansson valdes till mötessekreterare.
103.5 Kristin Augustsson valdes till justeringsperson.
103.6 Dagens föredragningslista godkändes med följande ändringar; två nya punkter under
ekonomi, b. Budget och c. Medlemsavgift. Tillägg av ny punkt 5 ALARM 2019, punkt10
ändrad till Rapport EPSA Autum Assembly, ny punkt 12a. Propositioner, ny punkt 13
HIV/AIDS Public Health kampanj, ny punkt 14a SNAPS handbok/riktlinjer samt ny punkt
16a Avslutning.
§104 Meddelanden
a. Lokala studieråd – inga meddelanden
b. EPSA – inga meddelanden
c. IPSF – Waleed Warsame meddelar
I år var SNAPS mer fokuserad på de inre verksamheterna jämfört med förra året. SNAPS
kunde inte närvara på årets IPSF världskongress som ägde rum i Mendoza, Argentina. Vår
röst delegerades till representanterna från Schweiz, som röstade i enlighet med styrelsens
ställning. En ny Executive committee röstades in, nya länder fick medlemskap i IPSF och
Sydkorea (Seoul, South Korea) vann chansen att planera världskongressen 2020.
Dessutom godkände medlem kommitteerna Rwandas budget inför världskongressen 2019.
EuRA kongress brukar vanligtvis hållas i samband med världskongressen men i år hade
man den i Portugal. Tyvärr så kunde ingen i styrelsen åka och vår röst delegerades till
Storbritannien som röstade in EuRAs styrelse i enlighet med SNAPS’ ställning
d. Övrigt – Maria Hartmann meddelar
Inval till styrelsen har marknadsförts på Instagram och Facebook samt på mail till
medlemskårernas ordförande. I samband med det är nomineringar skickade till
valberedningen.
Hemsidan är uppdaterad med bland annat inlägg från SNAPS Weekend samt några andra
tillägg.
Våra engelska stadgar finns nu i vår drivemapp tillgängliga för alla.
§105 Ekonomi
a. Utbetalningar

Det har inkommit kvitto från flygbiljett och kongressavgift från Maria Hartmann och
Isabel Carlsson. Mötet diskuterar hur mycket ersättning som ska betalas ut för flygbiljetter
och kongressavgift. I framtiden ska vi verka för att diskutera detta innan resan.
Veronika Westergren har köpt en CD-läsare för att kunna utföra sina uppgifter som
kassör.
Mötet beslutar att ersätta Maria Hartmann och Isabel Carlsson 50% för flygbiljetter och
kongressavgift för EPSA Autumn Assembly 2018.
Mötet beslutar att ersätta Veronika Westergren 349kr för en CD-läsare.
b. Budget
Budgeten presenteras och då framgår det att SNAPS har 13 311 kr i fasta utgifter. För att
organisationen ska kunna ligga vilande utan att gå back måste medlemsavgiften vara 11kr.
Mötet diskuterar om att införa en liten höjning i medlemsavgiften för inte gå med lika stor
förlust.
c. Medlemsavgift
På Höstmötet ska en höjning av medlemsavgiften föreslås så att SNAPS får större
möjlighet att gå runt med sina fasta utgifter utan sponsring. Det kommer vara en höjning
från 6 kr/per medlem till 8 kr/per medlem.
§106 ALARM 2019
ALARM 2019 kommer hållas den 22 januari i Göteborg. Det lägsta prispaketet de erbjöd
var först 10 000kr. Efter diskussion kunde de dock erbjuda ett paketpris på 1000 kr.
Brunch och fika kostar 200 kr per person och mingel 200 kr per person.
SNAPS kan betala mässan med mål att få sponsorer och träffa medlemmar i Göteborg,
men inte resan dit. Waleed Warsame är ledig och kan delta på mässan, men inte hela
dagen. Den nya styrelsen ska tillfrågas om dom vill åka.
§106 Sponsring
Karin Back från Apoteket AB har hört av sig till Maria Hartmann och undrar vad ett
samarbete med SNAPS skulle innebära. Som svar skickas information om SNAPS samt
produktportföljen ut. Apoteket AB har tidigare varit vår huvudsponsor.
§107 Verksamhetsplan 2019
Mötet diskuterar verksamhetsplanen för 2019 och kommer fram till vissa ändringar och
förtydliganden:
Att istället för en kick-off med medlemskårerna närvara på ett av deras styrelsemöten i
början av terminen där man exempelvis även presenterar EPSA och IPSF. Detta är på
grund av att en kick-off är svår att anordna i praktiken.
Att under information ta bort Twitter och LinkedIn. LinkedIn är bra att använda för att få
sponsorer men används inte i nuläget.
Att under verksamhet lägga till mindre event. Byta underrubrik till nationell nivå.
Att under EPSA och IPSF lägga till, se över möjligheterna att anordna ett EPSA team
meeting i Uppsala och att genomföra minst en Public Health Campaign per termin.

Att under utbytet kunna se över om det kan ordnas en Twinnet eftersom det i nuläget
ligger nere. Inget som har med SEP och IMP har gjorts under året, och då vi inte kommer
genomföra något gällande SEP och IMP kommer dessa punkter tas bort och fokus
kommer ligga på Twinnet och att behålla det nordiska samarbetet.
Professionsfrågor ska behållas.
§108 Representation
Den 15 december anordnar FaS en Luccegasque som SNAPS är inbjudna till. Eftersom
Maria Hartman inte kan närvara så väljer mötet att skicka Isabel Carlsson som
representant från SNAPS.
Mötet beslutar att skicka Isabel Carlsson som representant till FaS Luccegasque och
ersätta henne 60% av kostnaden mot uppvisande av kvitto.
§109 Stadgar
Vi ska ta upp de engelska stadgarna på mötet för att medlemskårerna ska få tycka till men
de behöver inte godkännas på Höstmötet. De engelska stadgarna ska laddas upp på
hemsidan.
Proposition av entledigande ska godkännas för andra gången på höstmötet.
§110 EPSA-kongress
EPSA Autumn Assembly ägde rum 30/10-4/11 där Sveriges delegation bestod av tre
personer, två av dessa var SNAPS ordförande samt EPSA LS. Under General Assembly
diskuterades rapporter från alla inom EPSA Team. Det fattades även en del beslut. Bland
annat så röstades Portugal och Rumäniens lokala studentorganisationer ut ur EPSA då
dessa redan är representerade i EPSA genom de nationella organisationerna. För framtida
event beslutades det att Frankrike ska anordna Annual Congress 2020 och
Bosnien/Herzegovina Autumn Assembly 2020.
SNAPS deltog i Meet Me Fair som anordnades under en eftermiddag. Där fick man ta del
av givande information om hur de andra medlemsorganisationerna arbetar.
Methodology Booklet har släppts och delats via SNAPS Facebook-sida. Det samlades in
1478 svar från 31 av 38 möjliga länder i Europa.
Anmälan till Annual Congress i Sofia, Bulgarien, öppnar 1/12. Kongressen äger rum 2228/4-2019.
§111 Inspirationsföreläsning Uppsala
Den kommer att ske på onsdag 21 november. Det har skapats ett Facebook-evenemang för
marknadsföring. De som föreläser ska tackas med blommor och mat i puben.
Mötet uppdrar Isabel att köpa blommor till på onsdag för ett maxbelopp på 160 kronor
för två buketter.
§112 Höstmöte
a. Propositioner

En proposition angående valberedarens arbetsuppgifter diskuteras. I nuläget råder det
oklarheter kring arbetsuppgifterna för valberedningen så detta skall förtydligas. Tillägg är
kursivt:
att inom sig utse en sammankallande person
att senast tre veckor innan respektive SNAPS Fullmäktige utlysa val till valbara poster
och marknadsföra detta fram till SNAPS Fullmäktige
att informera kandidater om posten efter nominering
Mötet godkänner proposition angående valberedarens arbetsuppgifter.
§113 HIV/AIDS Public Health kampanj
World AIDS Day infaller den 1 december. På föregående mötet diskuterades det att det
skulle göras något i förväg som kan läggas upp på sociala medier. Förslaget är att det ska
läggas upp en bild/bilder som tas efter Höstmötet. Det bestämdes också att SNAPS ska
marknadsföra Internationella Utskottets evenemang i Uppsala.
I framtiden kan SNAPS marknadsföra insamlingar och evenemang som medlemskårerna
anordnar.
§113 Övriga frågor
a. SNAPS handbok/riktlinjer
Det finns ett behov av att ha en handbok för att föra vidare informationen lättare mellan
mandatperioderna. Förslag till ändringar och tillägg i dokumentet är till hjälp.
Ytterligare en övrig fråga tas upp. I ett mejl av FaS ordförande, undrar FaS styrelse om
SNAPS vill stå bakom Öppet brev till Läkemedelsverket. Det handlar om att
läkemedelsboken ska tas bort som bok. FaS styrelse ska skicka en skrivelse om
motsägelse till detta för att försöka behålla boken.
Kristin lämnar mötet kl.19:39.
Mötet diskuterar frågan och kommer fram till att boken används som kurslitteratur i
Uppsala och att det inte finns någon annan likvärdig bok. Den används inte på samma sätt
i Göteborg men styrelsen vill stärka FaS åsikt för studenterna i Uppsala och främja
utbildningen.
Kristin kommer tillbaka kl. 19:42.
Mötet godkänner att stå bakom Öppet brev till Läkemedelsverket, ta ett ansvar som
motpart till ”fake news”.
§114 Ordet fritt
§115 Nästa möte
a. Avslutning
Som avslutning ska styrelsen gå ut och äta middag tillsammans efter det sista
styrelsemötet för terminen. Den nya styrelsen ska tillfrågas om de vill deltaga på mötet.
Det bestäms till den 19 december kl.17.00.

§116 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Maria Hartmann kl.20:04.

__________________________
Ordförande, Maria Hartmann

__________________________
Sekreterare, Ebba Johansson

__________________________
Justeringsperson, Kristin Augustsson

