Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte
2014-09-10
Kl. 20:00, 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 20:03.

§2

Formalia

Mikael Boberg valdes till mötesordförande.
Katrina Dee valdes till mötessekreterare.
Natalie Landén valdes till justerare.
Mötesprotokoll från 2014-06-03 godkändes.
Mötesprotokoll från 2014-09-03 godkändes.
Föredragningslistan godkändes.

§3

SNAPS styrelsemedlemmar berättar

Återkommande punkt på föredragningslistan.


EW meddelade att hon har justerat utkastet till affischerna som Kim hade designat för
SNAPS-weekend. EW avslöjade även fantastiska nyheter – Vitus Apotek vill delta
under SNAPS-weekend samt sponsra SNAPS med 6000 kronor/termin från och med
september 2014 till december 2015. I gengäld vill Vitus Apotek hålla en lunch – eller
frukostföreläsning i Göteborgs och i Uppsala – där SNAPS står för bokning av sal
samt administrativa kontakter. EW kommer tillsammans med RX designa ett

sponsoravtal med Vitus Apotek. EW har dessvärre inte fått någon skriftlig bekräftelse
på att Sveriges Farmaceuter vill delta under SNAPS-weekend ännu.


RX har tillsammans med LJ meddelat sin kurs om SNAPS-weekend. RX meddelade
att Martin Eklund från vår huvudsponsor, Apoteket AB, kommer representera på
SNAPS-weekend. RX har även undersökt vidare kring ”stipendiekontot” och upplyste
resterande styrelsemedlemmar kring detta konto. I dagsläget finns ingen beskrivning
av detta konto med i SNAPS stadgar och en fråga kring detta väcktes under mötet. RX
fick i uppdrag att konsultera detta med Erik Sinervo och KD skall kolla upp detta med
FaS Vice ordförande med ekonomiskt ansvar.



LJ meddelade att hon upptäckte att hon inte hade fått gemensamma EPSA-mail under
några veckor. Detta har fel anmälts av LJ som nu fått ta del av mailen. LJ upplyste
även styrelsen kring EPSA:s samarbete med en organisation, Pharmaceutical Group of
the European Union (PGEU). Sveriges representant i PGEU kommer från Sveriges
Apoteksförening. LJ meddelade även att FaS oturligt har tappat bort LJ:s äska för
EPSA-kongressen i Bulgarien samt att SAKS inte beviljar äskor från SNAPS. SAKS
menade på att SNAPS medlemmar kan äska pengar direkt från AUR.



MB meddelade att han har dragit ut kontoutdrag från Swedbank samt arbetat med
texten om Training Norden som NEPSAC skall anordna. MB har även skrivit ihop ett
utskick till ordförandecirkeln som skall fortsätta under hösten. MB har haft kontakt
med två olika cateringföretag och fått goda nyheter från SEP. En ny ordförande,
Sabina Vedia Fuentes, har tillsats då den förra SEP- ordförande som kandidera under
våren har bytt utbildning.



NL meddelade att hon tillsammans med MB och EW skall ha ett möte med Göta
Studentkårs ordförande, Peter Wejmo, om medlemskap i SNAPS.



EI meddelade att Giftinformationscentralen primärt har tackat nej till att närvara under
SNAPS-weekend. Hon väntar dock på ett svar på Peter Hultén, ett tips från MB som
kunde kontaktas inom Giftinformationscentralen. EI meddelade även att hon har
konsulterat med Rosita angående när de tillsammans kan informera klasserna om
SNAPS (Nationella Studieråden, SNAPS-weekend, EPSA-höstkongress osv).
Preliminärt kommer de informera A1 och R1 under måndagen den 15/9.



KD meddelade att hon hade fått tag i mailadresser till samtliga Apotekar-, Receptarie-,
samt Mastersstudenter som gör sina examensarbeten HT-14. Ett mailutskick med
information om SNAPS-weekend skall göras inom kort. KD meddelade även att

Kristina Sörensen har tackat ja till att representera den ”Kliniska farmacin” under
SNAPS-weekend.

§4

SNAPS-weekend


Genomgång av mindmap
o Under mötet kom styrelsen fram till att anlita Bakdelen catering för
lördagsbuffén. Priset för buffén inklusive personalkostnader samt dukning
uppgick till 175 kr/person.
o Styrelsen diskuterade en del kring budgeten. RX fick i uppdrag att kolla upp en
gammal SNAPS-weekend budget samt göra en ny.
o NL tog på sig att kontakta företaget Almondy om de vill sponsra SNAPSweekend med några goda tårtor.
o I dagsläget är Sveriges Farmaceuter, Apoteket AB, Vitus Apotek, Ryhovs
sjukhusapotek Kristina Sörensen (Klinisk farmaceut) samt Carl Johansson
(Astra Zeneca) klara föreläsare under SNAPS-weekend. SNAPS väntar
fortfarande svar från Joakim Larsson (potentiell ersättare då Joakim inte kan
delta), Björn Eklund från Bayer, Jonas Engström från Läkemedelsverket, Peter
Hultén från Giftinformationscentralen, Läkemedelskommittén och mHealth
forskare från Chalmers. Under mötet diskuterade styrelsen fram nya potentiella
föreläsare såsom någon från; EMA, Apotekarsocieteten, TLV samt Per
Öhrngren från EUFEPS.



Utskick till T9:or samt Umeå-studenter
o NL har skickat information till farmacistudenterna vid Umeå Universitet.
T9:orna vid Göteborgs universitet kommer informeras via utskick av MB.
o SNAPS-weekend via mail till T9:or vid Göteborgs Universitet samt till
farmacistudenterna vid Umeå Universitet.



Youtube
o EW fick i uppdrag att göra ett Youtube-klipp om SNAPS-weekend. Senast den
21/9 skall klippet vara klart.

§5

Nationella Rådet


Mötet beslutade att bordlägga punkten ”Nationella Rådet” till nästkommande möte.

§6

Besöka Karlstad och Kalmar


Mötet beslutade att bordlägga punkten ”Besöka Karlstad och Kalmar” till
nästkommande möte.

§7

NEPSAC


§8

Mötet beslutade att bordlägga punkten ”NEPSAC” till nästkommande möte.

Farmaceuthjälpen


§9

Mötet beslutade att bordlägga punkten ”Farmaceuthjälpen” till nästkommande möte.

Övrigt


§10

Inget övrigt meddelande

Nästa möte


Nästa möte bestämdes till torsdagen den 18/9 mellan 19:00-20:30 på
Medicinareberget.

§11

Mötet avslutande


Mötet avslutades av MB klockan 21:42.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________
Justerare, Natalie Landén

