Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte
2014-06-03
Kl. 18:00, Plats: 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 18:02.

§2

Formalia

Mikael Boberg valdes till mötesordförande.
Katrina Dee valdes till mötessekreterare.
Emmi Inabe valdes till justerare.
Föregående mötesprotokoll godkändes.
Föredragningslistan godkändes.

§3

SNAPS styrelsemedlemmar berättar

Återkommande punkt på föredragningslistan.


MB har haft ett internt ekonomimöte med RX där de kollade över SNAPS ekonomiska
situation inför ett möte med SNAPS potentiella revisor, Erik Sinervo. MB har även
haft kontakt med Amal Zbib angående valet av en ny ordförande till SEP: Student
Exchange Officer (SEO). Det fanns definitivt ett intresse av detta ämbete och ett val
kommer att förordnas till höstterminen.



RX meddelade att hon bland annat har gått igenom ekonomin med MB och ger
resterande styrelse en lägesrapport. RX har även fått tips på en extern revisor som hon
har varit i kontakt med.



LJ meddelade att hon har deltagit på en del EPSA-möten, bland annat ett möte där
vakanta ämbeten i EPSA:s styrelse valdes in. LJ skall även börja göra reklam inför
EPSA:s höstkongress i Tjeckien. Den första anmälningsperioden är mellan den 1/716/8.



EI meddelade att hon har skrivit ihop en äskan till FaS inför IPSF-kongressen och
gjort en intern facebookgrupp för samtliga IPSF-kongressdeltagare från Sverige. Hon
uppdaterade även styrelsen om att filmklippet om ”World No Tobacco Day” som hölls
den 31/5 ännu inte är klart.



EW berättade att företaget Svenskt Tryck ville sponsra SNAPS med gratis affischer
till SNAPS Nationella Studieråd! EW är hoppfull att Svenskt Tryck även i
fortsättningen vill sponsra SNAPS med affischer.



KD meddelade att hon har varit på möte med Erik Sinervo angående SNAPS vakanta
ämbete som intern revisor. Förutom detta möte har KD skrivit protokoll samt promotat
om SNAPS Nationella Studieråd.



§4

NL berättade att en ny AUR-styrelse har valts in under vårterminens sista AUR-möte.

Nationella Studierådet i Göteborg


MB inledde punkt fyra med en kort information kring det Nationella Studierådet som
hölls i Göteborg. Ett fåtal studenter samt styrelsemedlemmar närvarade under mötet
och pratade bland annat om olika kurser, kursordning samt om professioner inom
vården. Praktikfrågan var ett hett ämne där studenterna bland annat diskuterade vad en
skälig praktikersättning skulle kunna vara. Tyvärr kunder inte programsamordnaren,
Hana Zawia, närvara på mötet. Minnesanteckningar från Nationella Studierådsmötet
skall dokumenteras och skickas inom SNAPS via facebook och användas som
underlag inför Nationella Studierådet i Uppsala i höst.

§5

Nationella Studierådet i Uppsala


Mötet beslutar att preliminärt ha det Nationella Studierådet i Uppsala den 16:e
september mellan klockan 17:15-19:00 på Pharmen. MB skall bjuda Uppsala

Universitets programsamordnare Ronnie Hansson och Emma Lundkvist till SNAPS
Nationella Studieråd. EW skall göra i ordning Nationella Studierådets affischer och
skicka dessa till EI. Under mötet visade flera styrelsemedlemmar från Göteborg
intresse för att delta vid Nationella Studierådet i Uppsala.

§6

SNAPS-weekend


Under denna punkt inledde styrelsen med en vild brainstorming kring teman för
SNAPS-weekend samt potentiella gästtalande. Under mötet beslutade styrelsen att
eventet kommer pågå under två heldagar (fredag eftermiddag, lördag samt söndag
förmiddag). Styrelsen diskuterade även kring antalet studenter som kan delta under
eventet, eventuella sovplatser, sponsorer och marknadsföring. Mer om detta kommer
diskuteras efter sommaren.

§7

Sponsorer

Mötet diskuterar kring SNAPS sponsorer som kontaktades under våren. SNAPS har dessvärre
inte hört något nytt från kontaktpersonen vid Vitus apotek i Norge. Eventuellt skall SNAPS
bjuda in dem att delta vid SNAPS-weekend.

§8

Tillförordnande av intern revisor för 2014

Mötet beslutade att tillförordna Erik Sinervo som intern revisor för SNAPS under 2014.

§9

Hälsokampanjen om stress

Mötet diskuterade kring IPSF-EPSA hälsokampanjen om stress som kommer hållas under
hösten i både Uppsala och i Göteborg. NL ska hålla kontakt med den lokala SNAPS-gruppen i
Uppsala och tillsammans med dem synkronisera utförandet av hälsokampanjen i både
Uppsala och Göteborg.

§10

Övrigt

Både Apotekarprogrammet vid Göteborgs Universitet och Uppsala Universitet erhöll betyget
”Hög Kvalité” vid Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering. Umeå Universitet erhöll
betyget ”bristande kvalité”.

§11

Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestäms via en doodle som kommer skickas till samtliga
styrelsemedlemmar i sommar. Mötet beräknas hållas i slutet av augusti.

§12

Mötet avslutas

Mötet avslutades av MB klockan 19:55.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________
Justerare, Emmi Inabe

