Styrelsemöte 7
Torsdag 2018-10-18
kl.17:30 Skype

NÄRVAROLISTA
Mötesordförande: Maria Hartmann
SNAPS styrelse: Kassör: Veronika Westergren, EPSA-LS: Isabel Carlsson, Ordförande:
Maria Hartmann, IPSF-CP: Waleed Wasame, Sekreterare: Ebba Johansson, Ledamot: Kristin
Augustsson.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mötets öppnande
Formalia
Meddelanden
a. Lokala studieråd
b. EPSA
c. IPSF
d. Övrigt
Ekonomi
a. Utbetalningar
Sponsring
Representation
Stadgar
Nationella Rådet
Public Health Campaigns återkoppling
Inspirationsföreläsning Uppsala
Höstmöte
EPSA Autumn Assembly 2018
Övriga frågor
Ordet fritt
Nästa möte
Mötets avslutande

§86 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Maria Hartmann kl. 17:37.
§87Formalia
87.1. Kallelseförfarandet godkändes
87.2. Mötesprotokollet 2018-09-26 godkändes utan ändringar.
87.3 Maria Hartmann valdes till mötesordförande
87.4. Ebba Johansson valdes till mötessekreterare
87.5. Isabel Carlsson valdes till justeringsperson
58.8 Dagens föredragningslista godkändes med följande ändringar, tillägg av ny punkt 12
EPSA Autumn Assembly 2018
§88Meddelanden
a. Lokala studieråd
Uppsala:
Farmaceutiska fakulteten i Uppsala fyller 50 år, så det firas med kåren och Höstbal på
Uppsala slott 26 oktober.
Stressenkäten rörande studenters stress som utförts i Uppsala samt den workshop
angående åtgärder som följde lyftes på GRUFF i maj och kommer även att lyftas på
GRUFF i oktober. Återkoppling följer.
Det reviderade receptarieprogrammet diskuterades. Det blir ett campus-program som
börjar HT-2020. Där vill de fokusera på skillnaden mellan receptarier och apotekare
samt färdighetsträning och muntlig kommunikation. Behörighetskrav inför olika
terminer diskuterades.
En språkpolicy diskuterades även för Uppsala universitet. Om det skulle finnas
möjlighet att ha en språkkurs på vårt program, i så fall på valbara exempelvis. Pratade
även om rätten att kunna examineras på svenska eller engelska. Studierådet ansåg det
rimligt att kunna examineras på två språk men även att det finns en poäng i att tränas i
båda språken muntligt och skriftligt.
Om man ska ha rätt att kunna välja examinationer på svenska/engelska. Vi såg positivt
både och.
Det är svårt att inkorporera ett tredje språk i våra programutbildningar.
Termins-stabila grupper diskuterades och mest argument mot detta togs upp. Man vill
inte bli begränsad i en grupp en hel termin och det kan vara nyttigt att träffa olika
människor och få olika erfarenheter. Det kan även bli lidande om vissa inte kan delta
hela terminen och gruppen minskar. Diskuterade även grupparbeten generellt, att det
är viktigt att gå igenom förväntningar innan arbetet börjar och att studierådet anser att
det borde vara mer tydligt uppdelat så att man vet vem som skrivit vad i en text. Man
borde inte kan bli varken godkänd eller underkänd på någon annans arbete.
I Uppsala ska man börja ge praktik på klinisk avdelning på sjukhus. Urvalskriterier för
detta diskuterades.
b. EPSA

EPSA Advocacy Survey: EPSA har släppt en enkät som syftar till att identifiera vilka
hinder som finns när det gäller utbytesstudier för farmacistudenter i Europa, för att
sedan kunna hitta sätt att förbättra möjligheterna för detta.
Från SNAPS är vi tre stycken deltagare som åker till Autumn Assembly i Serbien.
På söndag kommer Isabel Carlsson och Maria Hartmann att delta i General Assembly
Preparation Meeting och Isabel Carlsson kommer även att delta i en LS hangout på
fredag.
Isabel Carlsson kommer att delta på LS-dagen som äger rum dagen före kongressen.
Chat with Professionals ägde rum 17/10 och det var över 100 deltagare, dock ingen
från Sverige vad som kunde ses.
Vi fick förfrågan att vara värdar för det tredje EPSA Team Meeting. Möjligheten finns
inte för oss denna termin, men det är något vi borde fundera över till framtiden.
Marknadsföring av Mentoring Project, vilket syftar till att studenter matchas ihop med
en mentor för att få hjälp med att uppnå personliga mål.
Uppdaterat antal medlemmar i EPSA, det är nu 100 000 och inte 160 000 studenter
som ska anges. Medlemmarna kommer från 45 medlemsorganisationer från 37 länder.
c. IPSF – inga meddelanden
d. Övrigt
Vi har fått kontakt med Göta Studentkår. Studentgruppen KroM visste inte om att de
blivit medlemmar utan det var bara Göta presidiet som tagit beslutet. Dock efter
kontakt och informerande så kommer vi fortsätta samarbetet.
SAKS styrelse har blivit kontaktad och det är bekräftat at AUR är vakant just nu men
de letar representanter som ska börja arbetet igen. De hade inget förslag på
valberedare och visste i nuläget inte vem som kunde delta på Höstmötet. Informerat
om att det är deras skyldighet som medlem.
Kontaktat Apotekarsocieteten angående ansökning av stipendie, IF:s stiftelse. Ny
ansökningstid för hösten är fram till 30 september.
De 5 protokoll som var färdigsignerade HT-17 finns upplagda på hemsidan, samt alla
Fullmäktige protokoll. Vissa delar på sidan är mer uppdaterade och det är ett pågående
arbete.
Alla presentationer från styrelsen med bilder är publicerade på Facebook och
Instagram.
§89Ekonomi
a. Utbetalningar
Mötet beslutar att ersätta Kristin Augustsson för resan till nationella rådet mot
uppvisande av kvitto.
Mötet beslutar att ersätta Kristin Augustsson för ballongerna från Mental Healthkampanjen mot uppvisande av kvitto.
§90Sponsring
Apoteksgruppen är inte intresserad av något samarbete i dagsläget.
Veronika Westergren har skickat ut mail om sponsring från arbetsmarknadsansvarigmejlen till företag som har samarbeten med Farmaceutiska studentkåren i Uppsala. I
mailet står det att kontakt ska ske med ordförande Maria Hartmann.

Som det ser ut idag kan verksamheten hålla på i max 3 år utan sponsring. Vi måste
argumentera om att föreningen ska finnas kvar.
§91Representation
SNAPS har deltagit i kampanjen Mental Health genom att stå på BMC i Uppsala, varit på
Caphé Coffein i Uppsala och på sociala medier.
Kristin Augustsson och Waleed Wasame har representerat SNAPS på Nationella rådet i
Göteborg.
§92Stadgar
Det har godkänts fel version av proposition, ”Förtydligande av entledigande” på Vårmötet.
Denna proposition kommer behövas tas upp på Höstmötet igen för andra läsningen.
§93Nationella Rådet
Kristin Augustsson och Waleed Warsame deltog på nationella rådet 15-16 oktober.
SNAPS tog upp Twinnet som Nationella rådet såg positivt på. Arbetet om Metholdolog
booklet togs också upp, Nationella rådet ville ta del av resultatet. SNAPS rådfrågade
Nationella Rådet om de tyckte att SNAPS ska göra en sådan studie och svaret var positivt.
De ville hjälpa till att marknadsföra enkäten på deras universitet men de ville inte hjälpa
till att göra enkäten.
En representant från Kalmar undrade om SNAPS sett efter om intresse gällande
medlemskap funnits hos naturvetenskapliga kåren.
På mötet diskuterades det om två dokument framtagna av Nationella Rådet. Innehållet i
handlar om hur yrkena apotekare och receptarie definieras, det diskuterades om innehållet
kunde tolkas som nervärderande mot receptarieyrket. Dokumenten ska användas till flera
olika ändamål, bland annat till att väcka intresset för utbildningen samt
informationsspridning, men även till medier och politiker.
Det diskuterades även om MyDispense som förebyggande kunskap till praktiken. Det var
kluvna åsikter om detta då allt material måste göras om till svenska, vilket är en
ekonomifråga och att det hela tiden måste göras nya fall. De kom fram till att skapa en
budget för att kunna lägga fram ett förslag. Det var flera ledamöter på Nationella Rådet
som var negativa till detta.
Andra dagen diskuterades det om en nedre gräns i kvoten för högskoleprovet på
farmaciutbildningar. Förslaget var att nedre gränsen ska vara 0,5 poäng. Innan har det inte
varit lagligt, men nu ska man se efter om det går att göra en ansökan. Detta förslaget lyfts
för att öka genomströmningen. De vill fortfarande fylla alla platser men att det skulle blir
mer platser på dom andra kvoterna om högskoleprovets kvot inte skulle bli full.
Nationella rådet har utformat två enkäter. En alumnenkät som skickas ut till alumner där
dom bland annat får besvara frågor om hur nöjda dom är över sin utbildning och om dom
anser att de saknar viss kunskap.
De har även skapat en avnämare enkät. Den ska skickas ut till arbetsplatser för att
undersöka om de anställda har med sig rätt kunskaper från utbildningen till arbetslivet.
Denna enkät är redan klar.
De diskuterade även att man i Uppsala vill att man ska kunna gå 3 år och sedan läsa år 4
och 5 som en master till apotekare.

Nästa möte ska vara i Kalmar den 18–19 Mars 2019. De föredrar om samma personer kan
delta. SNAPS ska lyfta punkten studentengagemang på nästa möte. Uppsala vill ha mer
konkreta exempel på vad SNAPS behöver hjälp med och Umeå vill ha kontakt via mejl.
Mötet efter det kommer att vara i Uppsala den 14–15 oktober 2019.
Mötet uppdrar Kristin Augustsson att ta upp MyDispense, studentengagemang och Nedre
gräns på högskoleprovet på ett studieråd i Uppsala.
§94Public Health Campaigns återkoppling
Kampanjen om Mental Hälsa diskuterades. Tankarna kring kampanjen var att den var
roligt och att det var bra att vi spred informationen både på BMC, Caphé Coffein och på
sociala medier.
Det som kan förbättras är noggrannare förberedelser.
Ämnet psykisk ohälsa var svårt att diskutera på Caphe Coffein och på BMC, men att det
gick bättre på sociala medier.
Det skulle dock önskas mer material från EPSA.
§95Inspirationsföreläsning Uppsala
Maria Hartmann har varit i kontakt med Andrea Åhlin och ska säkerställa att hon kan den
21 november. Puben har också tillfrågats om det går att ha en inspirationsföreläsning den
21 november och det gick bra.
Andrea kommer att ha med sig en kollega som jobbar som klinisk farmaceut på
Akademiska Sjukhuset och som tidigare varit EPSA – LS. Hon undrade också vad SNAPS
ville att föreläsningen ska handla om. Mötet diskuterar och kommer fram till att det ska
vara ett ”häng” där man får ställa frågor och att hon kan beskriva hur en dag ser ut inom
hennes yrke, hur industrin fungerar och löner, samt deras tips inför framtiden. De kommer
också fram till att det ska vara nere i puben och att anmälan till mat sker innan halv 6.
Evenemanget ska marknadsföras på facebook.
§96Höstmöte
Till Höstmötet ska det bestämmas om vi ska har kvar medlemsavgiften på 6 kronor per
person eller om den ska höjas. Veronika ska undersöka om medlemsavgiften täcker
revirsonslön.
Till Höstmötet ska också verksamhetsplan, budget och propositioner förberedas.
På mötet kommer det vara val till Ordförande, IPSF Contact Person, Kassör, PR-ansvarig,
firmatecknare, revisor och revisorsuppleant.
§97 EPSA autoum assembly 2018
På 55th General Assembly, GA, gav GA EPSAs styrelse mandat att undersöka hur man
kan ge mer frihet till styrelsen vid arbete med Statements of Opinion. Dessa sker oftast då
EPSA behöver ge svar i Bryssel. I nuläget måste Statement Of Opinion godkännas av
antingen GA eller ett LS-möte innan det får släppas vilket tar lång tid. EPSAs förslag är
att styrelsen ska tillåtas att släppa Statements Of Opinion som är officiella, alltså att de
antingen finns på position papers eller stämmer överens med tidigare Statements Of
Opinion. Om EPSA inte har en officiell position måste det fortfarande godkännas på
samma sätt som förut.

De fick även mandat att undersöka representationen av länder vid EPSAs events, där har
två områden diskuterats:
Det första är när Trainers anmäler sig så räknas de till de två procenten som varje land får
vid första registreringsperioden. Detta vill EPSA ändra så att Trainers får en egen kvot.
Training Coordinators kommer bestämma vilka trainers som får hamna i kvoten och vilka
som får hamna i ”vanliga” kvoten, så att det blir en bra fördelning mellan nya och mer
erfarna trainers. Motivering bakom detta är att det är av stor betydelse att ha trainers vid
EPSAs events för att säkerställa kvalitén på Educational Programme..
Det andra de fick mandat för är att undersöka tillsammans med LSs hur de kan arbeta för
att förhindra sexuella trakasserier och öka medvetenheten av sexuella trakasserier under
EPSA events och de har två förslag:
Det första är att tillägga en punkt till registreringsformulär och ansvarsfrihet som måste
signeras av deltagare.
Det andra är att avsluta EPSAs president’s symposium presentation med ett liknande
statement.
De poängterar att det utöver sexuella trakasserier är viktigt att alla typer av oönskat
beteende är lika allvarligt. De vill inte införa något slags straff för oönskat beteende utan
vill lösa detta genom uppmärksammande.
Styrelsen anser ovanstående förslag rimliga.
§98Övriga frågor
FaS vice ordförande med utbildningsfrågor Alva Hultén undrar om vi vill hjälpa till att
skriva en ämbetsbeskrivning till Valberedare. Maria Hartman föreslår att vi ska prata med
valberedare Jenny Nilsson och hon och att de eventuellt kan göra det tillsammans.
§99. Ordet fritt
§100Nästa möte
Nästa möte beslutas till den 19 november kl 17:30
§101Mötets avslutande
Mötet avslutas av Maria Hartmann kl.19:58

________________________
Ordförande, Maria Hartmann

____________________________
Sekreterare, Ebba Johansson

Isabel Carlsson
__________________________________
Justeringsperson, Isabel Carlsson

