Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte
2014-02-24
Kl. 18:00, Plats: Medicinarberget, Göteborg + Skype

Swedish National Association of Pharmaceutical Students

Närvarolista:

Mötesordförande: Mikael Boberg

SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael Boberg (MB), Sekreterare Katrina Dee (KD), Kassör
Rosa Xie (RX), IPSF-delegat Emmi Inabe (EI), EPSA-delegat Linn Jansson (LJ), Ledamot
Natalie Landén (NL), PR-ansvarig Emma Winberg (EW)

§1

Mötet öppnas

Mötet öppnades av MB klockan 18:07.

§2

Formalia

Mikael Boberg valdes till mötesordförande
Katrina Dee valdes till mötessekreterare
Emma Winberg valdes till justerare
Förgående mötesprotokoll godkändes
Föredragningslistan godkändes

§3

SNAPS styrelsemedlemmar berättar

Återkommande punkt på föredragningslistan.


MB berättar att han är nöjd med arbetet i SNAPS och att han har anmält sig till EPSAkongressen i Budapest. Han kommer tillsammans med LJ att vara Official Delegates.



NL har varit på ett AUR-möte i Göteborg där studenterna under mötet lyfte fram att de
skulle vilja anordna en dag då studenterna får följa med en doktorand och se hur dem

arbetar på Göteborgs universitet. NL har även haft en kontinuerlig mailkontakt med
programsamordnaren i Umeå där Sofia Mattsson konstaterar att studenterna, i
dagsläget, inte har något ”studieråd” där studenterna kan diskutera kring
studierelaterade frågor. Detta skulle bero på att studenterna endast träffas 2-3
gånger/termin. Istället har UmU ett programråd som två studenter sitter med i och
representerar sin utbildning.


EI berättar att det i dagsläget är 10 stycken studenter (inklusive studenter på väntelista)
från Sverige som vill åka till Portugal och delta på IPSF-kongressen. Vissa
medlemsländer fyller kanske inte upp sin kvot, skall deras platser i sådana fall
omfördelas till övriga länder? Det pågår en dialog mellan medlemsländerna angående
hur många studenter från varje land som får åka med på kongresserna.



RX har varit i kontakt med SAKS angående vad de har för avtal med sina revisorer
samt hur deras avtal ser ut. RX har bett om en offert från SAKS revisor, Moore
Stepens Ranby AB. RX avlägger dessutom en lägesrapport och informerar hur vi
ligger till i budgeten. Under mötet uppkom några oklarheter kring budgeten 2014 som
RX skall diskutera med förgående kassör om. RX har även besökt banken med MB.



EW meddelar att Kim nappade på att designa våra affischer för en liten summa samt
att våra visitkort och T-shirtar är klara! De arbetar nu tillsammans med planscher inför
Pharmada och Alarm. EW meddelar även att hon har kollat på priser för att beställa en
roll-up, att hon har anmält sig till EPSA-kongressen samt att SNAPS företagsvärd för
Pharmada heter Hasna.



LJ har varit i Bryssel (annual reception) och berättar att hon vart oerhört inspirerade av
m-health. Hon hade även stött på en dokumentär som handlade just om m-health som
hon vill lägga upp på vår facebooksida. LJ berättar även att IT-ansvarig från EPSA har
varit i kontakt med henne angående om att uppdatera informationen på facebook om
Sverige.



KD nämner att hon har varit på det Nationella Programrådet i Kalmar och att hon
informerar mer om detta senare under mötet.

§4



SNAPS vårmöte
Ett preliminär sammanträdesdatum för vårmötet diskuterades under mötet. Enligt
SNAPS stadgar skall vårmötet sammanträdas innan aprils utgång. Det preliminära
datumet för SNAPS vårmötet bestämdes till den 5/4 i Göteborg. KD tar på sig att kolla
upp vad för ärenden och punkter vårmötet skall innehålla. KD önskar även att

styrelsen bestämmer ett datum för nästa styrelsemöte då en del förberedelser måste
göras innan kallelsen skickas ut till kårrepresentanterna.

§5

ALARM 2014-02-11


Mötet utser NL och EW som representanter för SNAPS på ALARM-mässan i
Göteborg.

§6

Pharmada 2014-02-13


Mötet utser EI, NL och EW som representanter för SNAPS på Pharmada-mässan i
Uppsala.

§7

Sponsorer


Under mötet gick styrelsen grundligt igenom de sponsorpaket som föregående styrelse
erbjöd sina sponsorer. Några ändringar beslutades under mötet. RX fick i uppgift att
ändra dokumenten och lägga upp det reviderade sponsorpaket i dropbox. Sen
uppmanades alla i styrelsen att börja söka spons omgående.

§8

Nationella studierådet


Ett preliminärt datum för SNAPS nationella studieråd bestämdes till 6/5. Plats och
tema på det nationella studierådet är fortfarande obestämt. Det finns även en idé om att
göra en google-enkät inför Nationella studierådet som studenterna får möjligthet att
fylla i togs upp.
Nationella programrådet – en update

§9


KD berättar lite kort vad som hade diskuterats under det nationella programrådet.
Under dagen togs bland annat begreppet ”Farmaceut” och ”Receptarie” upp och
programrådet diskuterade kring vilket begrepp som skulle representera våra
receptariestudenter bäst. Programrådet diskuterade även kring de nationella
examensmål som föreligger för en Apotekar- respektive Receptarieexamen. En viss
fundering fanns ifall programrådet skulle kunna vara med och revidera dessa
examensmål.



Nästa sammanträde för det nationella programrådet kommer ske i Uppsala under
hösten 2014. Ett preliminärt datum är satt den 21/10.

§10

Övrigt


LJ meddelar att EPSA har kommit med ett meddelande om att de kommer delta i ett
EU-projekt där utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor som vård- och hälsopersonal
kommer diskuteras. Det kommer mer information under Annual Congress i Budapest.
SNAPS roll i detta kommer, vara att rekrytera en pilotgrupp på 10 farmacistudenter
som ska fylla i en enkät.

§11

Nästa möte

Nästa möte bestäms till tisdagen den 18/3 klockan 18:00.

§13

Mötet avslutas

Mötet avslutades av MB klockan 19:35.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________
Justerare, Emma Winberg

