Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte
2014-05-06
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 18:01.

§2

Formalia

Mikael Boberg valdes till mötesordförande
Katrina Dee valdes till mötessekreterare
Natalie Landén valdes till justerare
Föregående mötesprotokoll godkändes
Föredragningslistan godkändes

§3

SNAPS styrelsemedlemmar berättar

Återkommande punkt på föredragningslistan.


EI meddelar att hon har medverkat i en Public Health-kampanj om anti-tobak. EI vart
inspelad i olika filmklipp som sedan kommer sättas ihop med samtliga medlemsländers
bidrag. Resultatet av IPSF- kampanjen kommer att publiceras den 31/5. EI meddelar att
Uppsalas lokala SNAPS-grupp har visat intresse för att engagera sig i IPSF:s och EPSA:s
stresskampanj i oktober och att hon har varit i kontakt med Farmacevtiska studentkåren
gällande en äskan inför IPSF-kongressen. EI tar även upp problematiken som kan uppstå

vid sponsorsökandet i Europa då både IPSF och EPSA kan söka spons från företag som
finns i Europa. Ett samarbetsavtal, Memorandum of understanding (MOU) har därför
tagits fram för att bl.a. koordinera hur sponsorsökandet skall delas upp mellan EPSA och
IPSF i Europa.


NL meddelar att hon har varit på ett AUR-möte där studenterna bland annat hade
diskuterat kring den låga svarsfrekvensen som ibland uppstår vid kursvärderingarna. Ett
annat intressant ämne som togs upp under mötet var högskoleprovets eventuella planer på
att sätta olika gränser för vad exempelvis ett godkänt betyg skulle motsvara för poäng.
Under mötet valdes även Hanna Buchholz till SAKS representant i valberedningen till
SNAPS styrelse! NL har annars haft mycket kontakt med den lokala SNAPS-gruppen i
Uppsala, med Natasha angående en lokal SNAPS-grupp i Umeå samt med
apotekarstudenten Kaddy som gärna vill engagera sig i SNAPS. NL har även varit i
kontakt med Göta studentkår och har fått kontaktuppgifter till en styrelsemedlem som NL
skall ha ett möte med angående Götas studentkårs framtida medlemskap i SNAPS.



LJ meddelar attt hon tyckte EPSA-kongressen var mycket roligt och kommer informera
mer om kongressen på nästa punkt.



MB meddelar att han kommer föredra många av dagens punkter på dagordningen och
väntar därför med att informera. MB inflikar dock att han också tyckte EPSA-kongressen
var superkul! ”Lärorikt, roligt och socialt”.



RX berättar att hon har fått avtalet från Apoteket AB och meddelar att Apoteket AB
sponsrar SNAPS med 50000 kronor. RX meddelar även att alla medlemskårer har nu
betalat in sin medlemsavgift till SNAPS för VT14. RX tar även upp frågan angående
revisorföretaget hon har varit i kontakt med gällande en extern revisior åt SNAPS. RX har
mailat samtliga styrelseledamöter om företagets offert som skulle kosta 10000 kronor för
verksamhetsåret 2014. RX skall kolla med SAKS angående hur mycket detta företag tar
för att revidera SAKS och KD skall kolla upp med FaS gällande deras externa revisor.



EW börjar sin punkt med att berätta hur roligt EPSA-kongressen var. Hon har redan börjat
skriva på sin reseberättelse. EW meddelar att hon återkommer med mer information i
nedanstående punkter på mötets dagordningen.



§4

KD har inget särskilt att meddela under denna punkt.

EPSA Annual Congress



Deltagarna från SNAPS som åkte på EPSA:s Annual Congress i Budapest informerade
kring kongressveckan. Samtliga deltagare upplevde kongressen som mycket intressant
samt oerhört rolig! EW meddelade att hon hade varit på flera workshop under veckan som
var mycket bra. Ett exempel på en intressant workshop handlade om farmaceutens roll
inom industrin samt en annan workshop som handlade om hur läkemedelsanvändningen
fungerar i utvecklingsländer. Workshops är ett perfekt forum att interagera mycket med
både deltagarna samt med workshopsledaren, vilket ansågs vara mycket positivt. Den
svenska delegationen som åkte på EPSA-kongressen kommer nu att skriva en
reseberättelse var från tiden i Budapest!

§5


Nationella Studierådet
Under mötet diskuterar styrelsen kring det Nationella studierådet i Göteborg och i
Uppsala. EW meddelar att salen för det Nationella studierådet i Göteborg är bokad den
22/5 och att afficherna i stort sett är helt klara. MB har även haft kontakt med
programsamordnarna från Uppsala universitet som tyvärr inte kunde närvara på det
Nationella studierådet i Uppsala den 22/5 på grund av en konferens i Ljubljana. KD
meddelar att Kårhuset Pharmen är upptaget den 22/5 och får i uppgift att kolla med Farmis
ordförande om ett datum som passar för det Nationella studierådet i Uppsala. EW uppdras
att ordna ett facebookevent med information kring studierådsmötet för
Göteborgsstudenterna.

§6


Samarbete med Sveriges Farmaceuter
MB informerar att han har varit i kontakt med Sveriges Farmaceuters ordförande i
studentsektionen, Marcus Wanselius, angående frågan om att återinföra praktiklönen för
farmacistudenterna i Sverige. Det finns goda chanser för SNAPS att samarbeta med bland
annat studentsektionen för Sveriges farmaceuter om just denna fråga. Under mötet
diskuterar styrelsen kring praktiklönen och hur SNAPS skulle kunna vara med i arbetet
med att försöka återinföra en ersättning till de studenter som gör sin apotekspraktik.



MB meddelar även att han hade tagit upp frågan om vår titel ”Farmaceut, apotekare,
receptarie” med studentsektionens ordförande. Detta diskuteras vidare under mötet.

§7

Hälsokampanjen om stress



MB informerar kring punkten ”Hälsokampanjen om stress”. Styrelsen kommer fram till
att kampanjen i Uppsala respektive i Göteborg bör vara av samma utformning och att
denna kampanj skall hållas i oktober. NL meddelar att hon ska ha ett skypemöte med
Uppsalas lokala SNAPS-grupp och prata bland annat om denna kampanj. Denna punkt
kommer att återkomma i nästkommande styrelsemöte.

§8


Tillförordnande av representanter i valberedningen
Mötet beslutar att tillförordna Hanna Buchholz som SAKS representant i SNAPS
valberedning.

§9


Övrigt
MB informerar att värdarna för det Nationella Rådsmötet i Uppsala till höstterminen vill
utöka sammanträdet från en heldag till två halvdagar i oktober. I dagsläget verkar det som
de flesta deltagarna är positiva till detta förslag.



MB meddelar att under EPSA-kongressen så passade de svenska deltagarna på att
diskutera med de övriga nordiska länderna angående Training Norden. Under detta
konstruktiva mötet startades en ny facebookgrupp – NEPSAC (Nordic Educational
Pharmacy Students' Associations' Council). Deltagarna i NEPSAC kom fram till att 2015
vore ett lämpligt år för Training Norden och förslagsvis skulle denna evengemang hållas i
Oslo. Visionen är att ca 50 stycken studenter, ca 10 stycken/medlemsland skall delta under
Training Norden!

§10


Nästa möte

§11

Nästa möte beslutas efter en doodleförfrågan till samtliga styrelseledamöter.

Mötet avslutas

Mötet avslutades av MB klockan 20:39.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________
Justerare, Natalie Landén

