Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte
2014-09-03
Kl. 19:00, 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 19:03.

§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 (kort redogörelse)

Återkommande punkt på föredragningslistan.


NL berättade att hon har varit i Umeå och representerade SNAPS under
farmacistudenternas introduktionsdag. Föredraget om SNAPS kändes bra enligt
NL och hon fick frågor såsom; hur NL hamnade inom SNAPS och ifall SNAPS
hade tygmärken som studenterna kunde sy på sina overaller. Under eftermiddagen
fick NL en rundtur av Linnea Kyrö Stenlund, tidigare ordförande för
Sigmasektionen i Umeå. NL hann även sätta upp SNAPS-posters i
receptariestudenternas datasal (som endast receptarierna hade tillgång till).



LJ meddelade att hon har fått klarheter kring hur det Internationella Utskottet (IU)
fungerar vid Farmacevtiska studentkåren (FaS). IU bildades i FaS när majoriteten
av styrelsemedlemmarna i SNAPS tillhörde Göteborgs Universitet. Det
Internationella Utskottet i Uppsala fungerade som en nationell SNAPS-grupp i
Uppsala. IU har en ny ordförande, Sandra Ingel, dock saknas både en EPSA- och
IPSF-delegat i Uppsala. LJ berättade att hon träffade Sandra Ingel på IPSFkongressen i Porto och att kontakten med henne kändes bra. LJ berättade även att
hon har fått en fråga av Maria Antonsson angående EPSA:s höstkongress i
Tjeckien. Maria undrade ifall hon fick närvara under höstkongressen med den
svenska delegationen på halvtid, utöver hennes studier. Styrelsen beslutade att
Maria fick närvara på EPSA:s höstkongress i Tjeckien på halvtid – dock utan att få
ta del av sponsringen som kräver minst 75 % närvaro på kongressen.



EW meddelade att hon har hållit en presentation om SNAPS på
apotekarstudenternas introduktionsdagar i Göteborg som gick mycket bra. EW
berättade även att hon har träffat på Sveriges Farmaceuters studentansvarig, Ervin
Alic, och promotat om att sponsra lunchmackor på SNAPS-weekend samt föreläsa
under eventet. EW har varit i kontakt med Slottskogens vandrarhem angående
eventuell sponsring samt priser. Tyvärr kommer inte Slottskogens vandrarhem
sponsra SNAPS med reducerade priser såvida inte fler än 20 studenter behöver
boeden. Priserna för Slottskogens vandrarhem finns uppdaterade på MB:s
mindmap om SNAPS-weekend. EW har varit i kontakt med Kim angående
affischerna, som designas. EW hoppades även avslutningsvis att företaget Svenskt
Tryck kommer vara intresserad av en fortsatt sponsring och trycka SNAPSweekends affischer!



MB meddelade att han har varit i kontakt med Göteborgs Universitets
examensarbeteskoordinator Thomas Karlsson angående mailutskick med
information om SNAPS-weekend till samtliga T9:or vid GU. MB berättade att han
även har deltagit vid introduktionsdagen, funderat på vad SNAPS kan göra med
det så kallade ”stipendiekontot” som omfattar ca 26 000 kronor samt påminde
styrelsen om att lägga upp sina månadsbeskrivningar i dropboxen.



RX meddelade att hon har mailat kontaktpersonen för Apoteket AB angående
SNAPS-weekend. SNAPS inväntar fortfarande på inbetalning av sponsringen från
Apoteket AB.



EI diskuterade och upplyste tillsammans med LJ angående en vakant position som
ordförande för Europagruppen inom IPSF. En ny ansökan angående
ordförandeskapet hade inkommit som medlemsländerna skall ta ställning till. EI
berättade även att hon har varit i kontakt med FaS ordförande, Gabriella
Andersson, angående om att hyra FaS lokaler för exempelvis Nationella
Studierådet i Uppsala. Gabriella skall diskutera detta med sin styrelse på deras
styrelseupptakt och sedan lämna besked till SNAPS. EI meddelade även att hon
har pratat med Rosita Kneiszl angående om att gå ut i klasserna och hålla ett
föredrag om SNAPS. Emmi och Rosita kom även överens om att hålla
stresskampanjen innan SNAPS-weekend i oktober.



KD meddelade att hennes externa hårddisk är åter i bruk och att hon har skrivit en
del protokoll inför styrelsemötet. KD vart även påmind om att prata med Uppsala
Universitets examensarbetskoordinator angående mailutskick till samtliga
studenter som gör examensarbeten under HT-14.

§4

Introdagar


Information kring introdagarna i Umeå och i Göteborg har delvis redan givit under
punkt 3 på dagens föredragningslista. Att NL var uppe i Umeå och representerande
SNAPS togs mycket väl emot av studenterna. Under introdagen vid Göteborgs
Universitet nåddes tyvärr inte receptariestudenterna av informationen.

§5

Nationella Rådet


Under denna punkt anmälde MB, LJ och NL intresse för att delta vid det
Nationella Rådsmötet i Uppsala under 21-22 oktober.

§6

NEPSAC


Under denna punkt gavs en allmän information om NEPSAC (Nordic Educational
Pharmaceutical Students’ Associations’ Council) av MB. Diskussioner pågår inom
NEPSAC angående Training Norden som eventuellt kommer hållas i Norge år
2015. Två stycken representanter per medlemsland i NEPSAC (Sverige, Norge,
Danmark och Finland) skall utses som NEPReps. Under mötet anmälde MB, NL
och EW intresse som NEPReps. Mötet beslutar att MB skall skriva ihop mer

information om NEPSAC som skall skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar
inför nästkommande styrelsemöte.


§7

Mötet beslutade att bordlägga val av NEPReps till nästkommande möte.

Nationella studierådet i Uppsala


Minnesanteckningar från det Nationella Studieråd i Göteborg skall sammanställas
och sedan skickas till EI och KD.



EI meddelade att hon hade fått affischerna som EW skickat.



Pharmen är bokad den 16 september mellan 17-19 i puben.



MB meddelade att både programsamordnarna; Ronnie Hansson och Emma
Lundkvist anmält intresse om att komma på NSR i Uppsala.



EW skall fixa ett Facebook-event till NSR och bjuda in KD och EI så de kan bjuda
in sina vänner i Uppsala.



Minnesanteckningar skall tas från NSR i Uppsala och tillsammans med
minnesanteckningarna från Göteborgs NSR skall detta sammanställas och
användas som material inför Nationella Rådsmötet den 21-22/10.

§8

SNAPS-weekend


Under denna punkt diskuterade styrelsen kring vilka gästtalare vi vill bjuda in
under SNAPS-weekend. Styrelsen kom fram till att kontakta följande gästtalare:
o Sveriges Farmaceuter
o Apoteket AB
o Vitus Apotek
o Klinisk farmaceut – Maria Swartling, Akademiska sjukhuset
o Astra Zeneca – Carl Johansson, Farmakokinetiker
o Miljöfarmakolog – Joakim Larsson
o Bayer
o Läkemedelsverket
o Läkemedelskommittén
o Giftinformationscentralen



MB föreslår att eventuellt bjuda in någon från Chalmars forskargrupp att prata om
mHealth. MB åtar sig även uppgiften att sammanställa en kontaktlista med
samtliga gästtalande.



§9

Genomgång av MB:s mindmap bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

Övrigt


De övriga punkterna, att besöka Karlstads studentkår samt Kalmars studentkår,
bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

§10

Nästa möte


Nästa möte bestämdes till onsdagen den 10/9 klockan 19:00-20:30. Plats:
Medicinareberget + Skype. Vid eventuella förhinder hålls mötet istället den 15
september mellan 19:30-21:00.

§11

Mötet avslutande


Mötet avslutades av MB klockan 20:42.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________
Justerare, Rosa Xie

