Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte
2014-04-09
Kl. 18:00, Plats: Biblioteket, Villa Medici + 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 18:00.

§2

Formalia

Mikael Boberg valdes till mötesordförande
Katrina Dee valdes till mötessekreterare
Linn Jansson valdes till justerare
Föregående mötesprotokoll godkändes
Föredragningslistan godkändes

§3

SNAPS styrelsemedlemmar berättar

Återkommande punkt på föredragningslistan.


LJ inleder punkt tre med att exalterat berätta att hon vill ha en podcast om SNAPS!
Hennes tankar är att göra en podcast varannan /var tredje vecka om exempelvis
nyheter inom SNAPS och EPSA. Hon får mycket uppskattning och stöd från övriga i
styrelsen angående detta projekt. LJ meddelar även att hon har varit i kontakt med
Finlands, Norges och Danmarks nationella förbund angående Training Norden och
intresset för att arrangera ett sådant event var svagt positivt. EPSA har kickat igång en

ny kampanj om stress i samarbete med IPSF som studenterna gärna får engagera sig i.
Det finns material som studenterna får använda sig av när de håller i kampanjen,
antingen i maj eller under oktober. LJ meddelar också att IMP vill ha egna visitkort,
något som EW tar på sig att ordna, samt att SNAPS kan lägga upp information på
EPSA:s hemsida om våra nationella event som EPSA:s styrelse kan besöka.


EW meddelar att det har varit lugnt på PR-fronten, men att hon bl.a. har bollat idéer
med vår grafiska designer, Kim, om nästkommande event – nationella studieråden!



KD berättar att hon har justerat en del protokoll och fixat inför SNAPS vårmöte.



EI berättar att hon har fortsatt att vara i kontakt med IPSF angående antalet
deltagarplatser för Sverige. Under förra IPSF General Assembly-möte så beslutades att
varje medlemsland får deltagarplatser baserat på hur många medlemmar ett land har, i
jämförelse med det tidigare beslutet om att alla medlemsländer i IPSF får fem platser.
EI berättar även att hon har haft ett webbmöte med IPSF-delegater där de vart indelade
i olika grupper. EI fick bl.a. prata med delegater från Tyskland, Finland och Portugal.



MB har hållit i ett skypemöte med ordförandecirkeln där de pratade om
farmacirelaterade frågor. Några viktiga nationella frågor som MB skulle ta med från
mötet och diskutera med SNAPS styrelse handlade om apotekspraktiken, begreppen
”Apotekare vs. Receptarie” och om egenvårdskursen. Under mötet togs även
utvärderingen av apotekarexamen upp samt om den kommande EPSA kongressen.



NL har varit på ett AUR-möte där de bl.a. hade diskuterat om UKÄ-utvärderingen,
borttagande av gratis utskrifter samt att det finns intresse från studenterna att skugga
en doktorand. Något som även diskuterades under AUR-mötet var att studenterna
önskade att det fanns fler praktikplatser i Göteborg. NL meddelar även från Uppsalas
lokala grupp att Farmis studieråd hade diskuterat om stress på universiteten. Enligt en
ny undersökning mår studenterna vid den Farmaceutiska fakulteten sämst av alla
studenter vid Uppsala universitet. NL meddelar till sist att hon har anmält sig till
Umeås introvecka för att representera SNAPS.



RX berättar att hon har lärt sig att bokföra och skriva fakturor! Hon avlägger en
lägesrapport angående SNAPS budget samt meddelar att hon har skickat vår resultatoch balansrapport till ett revisorföretag och väntar nu på besked ifall de vill inleda ett
samarbete med SNAPS och revidera vår organisation.

§4

Sponsorer


En lägesrapport angående sponsringsansökan avges i styrelsen där SNAPS gladerligen
kan meddela att Apoteket AB vill fortsätta sponsra SNAPS under 2014 och vara
huvudsponsor för SNAPS weekend! En tråkig nyhet är dock att Apotek1 inte längre
vill sponsra SNAPS. Mötet beslutar om att ta bort dess logga från SNAPS hemsida.

§5

Revisorer


I dagsläget inväntas en offert från revisorföretaget RX har varit i kontakt med. Inget
nytt angående intresse från någon intern revisor som vill revidera för 2014.

§6

Fördelning av SNAPS event


Under mötet görs en uppdelning av SNAPS event där styrelsen gör preliminära beslut
såsom att:
o SNAPS weekend hålls i Göteborg, preliminärt i oktober
o SNAPS höstmöte hålls i Uppsala, i november
o SNAPS nationella studieråd hålls samtidigt i både Göteborg och i Uppsala i
maj

§7

Nationella studierådet


En enkät har utformats med frågor som skall distribueras bland farmacistudenterna för
att ta reda på vad de tycker om sin utbildning. Dessa frågor skall sedan användas för
att bilda olika frågeställningar som skall användas under det nationella studierådet.



Länk till enkäten skall läggas upp på SNAPS hemsida, på SNAPS facebooksida och
via olika grupper på facebook.

§8

Övrigt

Inget övrigt meddelades.

§9

Nästa möte

Nästa möte bestäms till onsdagen den 6/5 klockan 18:00.

§10

Mötet avslutas

Mötet avslutades av MB klockan 20:20.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________
Justerare, Linn Jansson

