Swedish National Association of Pharmaceutical Students
Vårmöte 2014-04-13 Kl. 12.00
Plats: Medicinareberget, Göteborg

Mötesordförande: Mikael Boberg
Närvarolista:
SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael Boberg (MB), Sekreterare Katrina Dee (KD), Kassör
Rosa Xie (RX), EPSA-delegat Linn Jansson (LJ), IPSF-delegat Emmi Inabe (EI), PR-ansvarig
Emma Winberg (EW), Ledamot Natalie Landén (NL)
FaS: Gabriella Andersson (GA)
SAKS: Fredrika Ekborg (FE)
NTK: Linnea Kyrö Stenlund (LKS)
Medlemmar: Andrea Åhlin (AÅ)

§1. Mötet öppnades av Mikael Boberg klockan 12.05.

§2. Formalia
-

Mikael Boberg valdes till mötesordförande.
Katrina Dee valdes till mötessekreterare.
Fredrika Ekborg och Gabriella Andersson valdes till justerare av dagens
mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes.
Föredragningslistan godkändes.

§3. Fyllnadsval av SNAPS sekreterare (VT-14)
Under Höstmötet 2013 var ämbetet SNAPS sekreterare vakant. Katrina Dee tillförordnades
kort därefter som SNAPS sekreterare för VT-14 av föregående SNAPS-styrelse. En muntlig
presentation ges under Vårmötet av den tillförordnade styrelsemedlemmen.

Mötet beslutade att välja in Katrina Dee som SNAPS sekreterare för VT-14.

§4. Val av SNAPS sekreterare (HT-14)
Skriftlig och muntlig presentation av nominerade Katrina Dee framfördes.
Mötet beslutade att välja in Katrina Dee som SNAPS sekreterare under HT-14.

§5. Verksamhetsberättelse 2013
Föregående styrelseordförande, Andrea Åhlin, anslöt sig till mötet klockan 12.15.
Medlemskårerna fick tillfälle att fråga AÅ om Verksamhetsberättelsen för 2013. Kårerna gav
beröm för SNAPS nationella arbete under 2013 där styrelsen bland annat lyckades rekrytera
en ny medlemskår: NTK.
Linnea Kyrö Stenlund, representant för NTK, anslöt sig till mötet klockan 12.20.
KD påpekade att Verksamhetsberättelsen 2013 innehöll ett ordningsfel i punkterna ”IPSF
annual congress” och ”SEP”. Mötet noterade detta och beslutade att ändra i
verksamhetsberättelsen så att punkterna förblir 4.6 ”IPSF annual congress”, 4.7 ”SEP” och
4.8 ”Övriga evengemang/projekt”.
Mötet beslutade att godkänna Verksamhetsberättelsen för 2013 i sin helhet med ovanstående
ändringar.

§6. Resultat- och balansrapport för 2013
RX uppmärksammar att det är styrelsen för 2013:s kassör som skall föredra denna punkt.
Dock kommer RX att redovisa Resultat- och balansrapporten för 2013 då föregående kassör
är utomlands. RX hänvisar eventuella frågor till föregående kassör, Asmayet Kelemeworki,
eller till AÅ som fanns med på mötet via Skype.
Mötet beslutade att godkänna resultat- och balansrapporten från 2013.

§7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013
Tyvärr fanns ingen revisionsberättelse för 2013 att redovisa samt besluta om under Vårmötet.
Mötet beslutade att bordlägga §7 ”Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013” till
Höstmötet 2014.

§8. Prövan av ansvarsfrihet för 2013 års styrelse
Mötet saknade revisionsberättelsen för 2013. Revisionsberättelsen skall styrka om revisorerna
ansåg att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet eller ej.
Mötet beslutade att bordlägga §8 ”Prövan av ansvarsfrihet för 2013 års styrelse” till
Höstmötet 2014.

§9. Fastställande av verksamhetsplan för 2014
Mötet beslutade att godkänna Verksamhetsplanen för 2014 med följande ändringar:
-

Att ändra rubriken ”Företagskontakter” till ”Studenternas möjlighet till påverkan
av Arbetsmarknaden.

-

Att lägga stycket ”Rekrytering av nya medlemskårer” under stycket
”Marknadsföring”.

-

Att lägga till meningen ”Föregående styrelseledamöter bör vara beredda på att
assistera styrelsen i egenskap av alumn” i stycket ”Överlämning”.

-

Att lägga till meningen ”Den gamla styrelsen skall stämma av internt att en
överlämning har gjorts till den nya styrelsen” i stycket ”Överlämning”.

Mötet beslutade att ge KD förtroendet att komma på en slutlig formulering på ovanstående
ändringar.

Andrea Åhlin lämnade mötet klockan 13.08.
Mötet ajournerades klockan 13.10.
Mötet återupptogs klockan 13.25.
Mötet beslutade att godkänna föredragslistan med en ny punkt, §14 ”Kårrapport”.
Resterande punkter på dagordningen ändrades i turföljd.

§10. Val av valberedning
Valberedningens uppgifter och sammansättning diskuterades under mötet. SAKS och NTK
fick i uppdrag att föreslå en representant till SNAPS nästa styrelsemöte den 6/5-2014 som
styrelsen kan tillförordna till SNAPS Höstmöte.
Mötet beslutade att välja Gabriella Andersson som FaS representant i valberedningen.
Mötet beslutade att bordlägga inval av SAKS:s och NTK:s representant i valberedningen till
Höstmötet.

§11. Propositioner
a) Proposition angående att förrätta val av PR-ansvarig (2:a läsningen)
Mötet beslutade att godkänna andra läsningen av propositionen ”Förrätta val av PRansvarig”
b) Proposition angående §9 Studentrepresentanter i SNAPS stadgar (1:a läsningen)
Mötet beslutade att godkänna den första läsningen av propositionen ” §9
Studentrepresentanter i SNAPS stadgar”
c) Proposition angående Allmän språkbehandling av SNAPS stadgar (1:a läsningen)
Styrelsen fick i uppdrag att spåra ändringarna i stadgarna och visa dessa ändringar för
medlemskårerna innan verksamhetsårets slut.
Mötet beslutade att godkänna den första läsningen av propositionen ”Allmän
språkbehandling av SNAPS stadgar”.

§12. Internationell information
a) IPSF
EI informerade.
EI berättade om IPSF-kongressen som kommer hållas i Porto, Portugal i sommar. I dagsläget
har 11 stycken medlemmar visat intresse för kongressen + 2 stycken Official Delegates. Det
råder dock lite oklarheter kring hur många studenter som får närvara på kongressen per land.
EI berättar också att flera olika kampanjer samt tävlingar pågår inom IPSF just nu.
MB flikar in och informerar kort om SEO (Student Exchange Officier). Just nu håller den
nuvarande SEO att leta efter en efterträdare. Det finns en grupp på ca 6 personer i Uppsala
som sysslar med SEP.
b) EPSA
LJ informerade.
LJ berättade att det totalt är 36 europeiska länder som är medlemmar i EPSA. Detta motsvarar
ca 160 000 st medlemmar! Vårens EPSA-kongress kommer hållas i slutet av april i Budapest.
Totalt kommer fyra studenter från Sverige att åka på denna kongress. I höst kommer EPSAkongressen att hållas i Tjeckien. Är man sugen på att göra något kul och lärorikt i sommar så
anordnar EPSA även Summer University (21/7-27/7). Detta kommer att hållas i Makedonien
och alla som är medlemmar i SNAPS kan söka till detta event. LJ berättade även kort om vad
IMP (Individual Mobility Project) har att erbjuda. IMP är en tjänst inom EPSA som bl.a.
lägger ut information om traniee-tjänster som medlemmar kan söka till. Även för EPSA så
pågår många olika kampanjer just nu, bl.a. ”Public Health-kampanjer”. Tillsammans med
IPSF har dom en kampanj som handlar om stress.

LKS meddelade att hon måste lämna mötet och informerade kortfattat om vad som händer
inom NTK i Umeå. De kommer att ha sitt årsmöte i maj och kommer bl.a. att arbeta med
verksamhetsplanen för den nästkommande styrelsen. Möjligheten till att etablera en lokal
SNAPS grupp kommer då att ses över.
LKS lämnade mötet klockan 14.17.
c) SEP
Amal Zibib kunde inte närvara under Vårmötet. Ingen rapport kunde ges under mötet.

§13. Lokala SNAPS grupper
NL informerade.
Vill ha feedback från kårerna på hur de tycker att arbetet har fungerat
UPPSALA: SNAPS lokala grupp har närvarat på alla studierådsmöte under VT-14.
UMEÅ: Diskussion om de ska finnas en lokal grupp där, i och med deras ”annorlunda”
upplägg. Haft mest kontakt med programsamordnaren. Finns en receptariestudent i termin 1
som är intresserad av en lokal grupp. Visionen är att finnas på plats under Introdagarna i
augusti. Umeå har programråd 1-2 ggr/termin.
GÖTEBORG: Finns ingen lokal grupp i Göteborg 2014, då flertalet styrelsemedlemmar finns
i Göteborg. Till Höstmöte finnas förhoppningsvis namn på medlemmar som vill vara med i
den lokala SNAPS-gruppen i Göteborg (ifall flertalet styrelsemedlemmar 2015 studerar i
Uppsala).

Mötet ajoureras klockan 14.38.
Mötet återupptas klockan 14.45.

§14. Kårrapport
a) NTK
LKS informerade tidigare under mötet.
b) FaS
GA informerade.
GA informerade om en endagskonferens, Lärare i världsklass, som FaS stod som värdar för
den 12/4. Under dagen lyftes den pedagogiska delen hos universitetets lärare upp. Flera
intressanta frågeställningar såsom; ”Vad är en bra pedagog? Hur blir man en bra pedagog?
Och hur mäts detta?” togs upp under konferensen.

c) SAKS
FE informerade.
FE meddelade att SAKS har valt en ny styrelse, varav den nya ordförande är en
apotekarstudent! På apotekarprogrammen har man arbetat mycket med
Universitetskanslerämbetets utvärdering av apotekarexamen samt med omläggningen av
programmet.

§15. Övrigt
Inget övrigt under mötet.

§16. Tid och plats för höstmöte
Preliminärt kommer SNAPS Höstmöte hållas lördagen den 29/11 eller söndagen den 30/11.
Förslag på mötesplats är på Pharmen i Uppsala och mötestiden sattes preliminärt till klockan
12.00.

§17. Mötet avslutas
MB avslutade mötet klockan 15.05.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________

_____________________________

Justerare, Gabriella Andersson

Justerare, Fredrika Ekborg

