Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte
2014-03-18
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 18:04.

§2

Formalia

Mikael Boberg valdes till mötesordförande
Katrina Dee valdes till mötessekreterare
Rosa Xie valdes till justerare
Föregående mötesprotokoll godkändes
Föredragningslistan godkändes

§3

SNAPS styrelsemedlemmar berättar

Återkommande punkt på föredragningslistan.


MB berättar att han har deltagit vid ALARM, vilket han tyckte var väldigt kul, och
meddelar även att han har råddat ihop ett möte med ordförandecirkeln i april.



NL meddelar att hon har haft ett skypemöte med den lokala gruppen i Uppsala. De
diskuterade bl.a. hur samarbetet kunde läggas upp på ett smidigt sätt och NL berättar

att hon ser mycket fram emot ett fortsatt arbete. NL meddelar även att hon har skickat
information om EPSA-kongressen i Budapest via Sofia Mattson till studenterna vid
Umeå universitet. Avslutningsvis berättar NL att hon och EW har representerat på
ALARM i Göteborg och med EI på Pharmada i Uppsala.


EI berättar att hon har tagit emot fler ansökningar till IPSF-kongressen! Angående hur
många representanter från Sverige som får åka på kongressen är ännu oklart. EI
informerar också att IPSF kommer hålla ett contact person-möte under april och att
hon även har representerade på Pharmada i Uppsala och tyckte det var kul!



RX meddelar att hon har betalat fakturor och avlägger en lägesrapport på hur mycket
styrelsen har gjort av med än så länge.



EW meddelar gladerligen att Apoteket AB vill sponsra SNAPS för år 2014! EW
berättar även hur kul det var att representera på ALARM och Pharmada och att hon
har uppdaterat en del på facebooksidan samt hemsidan.



LJ berättar lite om FiPSA-kongressen som hålls i Helsingfors den 12-13 april och
erkänner att hon är intresserad av att åka på denna kongress. Tyvärr krockar
kongressen samtidigt med SNAPS vårmöte. LJ meddelar också att hon deltagit vid
EPSA:s månadsmöte.



KD meddelar att hon har renskrivit klart minnesanteckningar från det Nationella
rådsmötet i Kalmar och önskar att någon i styrelsen justerar anteckningarna. MB och
NL erbjuder att justera detta.

§4



SNAPS vårmöte
Datum för SNAPS vårmöte bestäms till den 13:e april klockan 12.00 i Göteborg.
Kallelsen för vårmötet skall skickas ut till medlemskårerna senast den 30:e mars.



Styrelsen går igenom SNAPS stadgar och belyser en del punkter som mötet diskuterar.
Slutligen kommer styrelsen överens om att göra tre propositioner inför SNAPS
vårmöte.



Under vårmötet skall verksamhetsplanen för 2014 fastställas. Styrelsen går igenom
verksamhetsplanen och genomför en del ändringar i dokumentet.



Under styrelsemötet diskuterar styrelsen även vilket datum som skulle passa för
SNAPS höstmöte.

§5

Sponsorer

Punkt 5 bordläggs till nästkommande möte.

§6

Nationella studierådet

Punkt 6 bordläggs till nästkommande möte.

§7

Övrigt

Inget övrigt meddelades.

§8

Nästa möte

Nästa möte bestäms till onsdagen den 9/4 klockan 18:00.

§9

Mötet avslutas

Mötet avslutades av MB klockan 20:26.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________
Justerare, Rosa Xie

