Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte
2014-09-15
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 20:02.

§2

Formalia

Mikael Boberg valdes till mötesordförande.
Katrina Dee valdes till mötessekreterare.
Linn Jansson valdes till justerare.
Mötesprotokoll från 14.09.10 bordlades till nästkommande möte.
Föredragningslistan godkändes.

§3

SNAPS styrelsemedlemmar berättar

Återkommande punkt på föredragningslistan.


NL inledde punkt 3 med att meddela att hon har varit på möte med Göta Studentkårs
ordförande, Peter Wejmo, tillsammans med MB och EW. Hon är mycket hoppfull att
Göta studentkår snart också kommer vara medlemskår i SNAPS. NL meddelande även
att sjukhusapoteket i Jönköping kommer skicka en föreläsare till SNAPS-weekend.



EI meddelade att hon hade fått svar från Giftinformationscentralen angående SNAPSweekend. Tyvärr kunde de inte föreläsa under kongressen. EI berättade att hon hade
fått tips från sin vän, Emma Carlsson, angående kontaktpersoner inom TLV som EI

kunde maila angående SNAPS-weekend. Nu väntar EI på ett positivt svar från TLV.
Hon har även påmint Ronnie Hansson och Emma Lundkvist angående Nationella
Studierådsmötet (NSR) på Pharmen den 16/9. EI meddelade även att hon har meddelat
hennes kurs bestående av både apotekar- och receptariestudenter om bland annat NSR.
Hon meddelade även att NSR-affischerna på BMC olyckligt nog har rivits ner.


LJ meddelade att hon har haft kontakt med Joakim Larsson, miljöfarmakologen,
angående SNAPS-weekend – dock utan napp. LJ väntar fortfarande på svar från Petra
Flygare på Apotekarsocieteten. Hon meddelade även att FaS Reptilen-redaktör, Hajer
Alsaleh, har varit i kontakt med henne angående att skriva ihop en artikel angående
hur praktiken fungerar i andra länder i Europa.



MB meddelade att han nu hade tagit ut kontoutdraget från Swedbank som Erik
Sinervo hade önskat. Han har också varit i kontakt med Kerstin Knutsson angående
kontakter inom läkemedelskommittén. Tyvärr var hon fel person att kontakta
angående SNAPS-weekend. MB har även fått en bekräftelse på bokning av Cateringen
Bakdelen.



RX började med att meddela att ingen har anmält sig till SNAPS-weekend ännu. Hon
påminde även KD och EI att boka flyg/tågbiljetter mellan Uppsala till Göteborg inför
SNAPS-weekend. RX fortsatte att meddela att hon ska få ett definitivt svar från Anna
Roth (Bayer) angående SNAPS-weekend inom kort. Under mötet höll RX även en
lägesrapport angående SNAPS ekonomiska situation.



EW meddelade att hon tyckte mötet med ordförande för Göta Studentkår var mycket
lyckat och roligt. Hon har även haft en fortsatt kontakt med Kim angående SNAPSweekendaffischerna som nu är klara! Svenskt Tryck fortsätter dessutom att sponsra
SNAPS med 12 stycken A3-affischer. EW berättade att hon tog eget initiativ och
kontaktade Apotek1 angående sponsring inför SNAPS-weekend. EW fick tillbaka ett
svar att Apotek1 skulle återkomma med svar inom kort. EW har även fått en
bekräftelse på att Sveriges Farmacevter har läst hennes mail angående SNAPSweekend och skall återkomma med svar. Vitus Apotek har även tagit kontakt med EW
angående frukost/lunchföreläsningen i Uppsala och Göteborg. Vitus Apotek undrade
kring lärosätena Umeå, Kalmar och Karlstad också. EW avslutade sina meddelande
med att hon har kontakter inom ACO Nordic AB som hon tänkte utnyttja för att få
med företaget på SNAPS-weekend.



KD meddelade att hon har skrivit föregående mötesprotokoll samt mailat information
om SNAPS-weekend till alla studenter vid Uppsala universitet som gör sina
examensarbeten. KD har även mailat Farmacevtiska studentkårens vice ordförande
med ekonomiskt ansvar, Patrik Kagebeck, om SNAPS stipendiefond. Patrik ansåg att
SNAPS långvariga stipendiefonden bör finnas med i SNAPS stadgar.

§4

Nationella Rådet


Nationella Rådsmötet hålls 21-22 oktober i Uppsala. MB, NL och LJ hade tidigare
visat intresse för att delta under Nationella Rådsmötet som SNAPS representant.
Mötet beslutade att välja Linn Jansson som studentrepresentant i Nationella Rådet.

§5

Besöka Karlstad och Kalmar


SNAPS har som vision att besöka och uppvakta potentiella medlemskårer i Kalmar
och i Karlstad under HT-14. NL visade intresse för att göra detta!

§6

NEPSAC


MB, NL samt EW hade tidigare visat intresse för att sitta med som svenska delegater i
organisationen NEPSAC. Mötet beslutade att välja in Natalie Landén samt Emma
Winberg som NEPReps.

§7

Farmaceuthjälpen


SNAPS har blivit kontaktad av apotekaren Malkolm Makdessi-Elias angående hans
organisation – Farmaceuthjälpen. Farmaceuthjälpen är en oberoende förening som
syftar till att minska glappet mellan farmaceut och arbetsgivare. Malkolm har lagt upp
SNAPS logga samt länkat loggan till SNAPS hemsida under ”Partners” på
www.farmaceuthjalpen.se.

§8

Övrigt


Information – Mikael

o MB meddelade att Sabina Vedia Fuentes troligtvis kommer tillträda som SEP:s
nya ordförande. MB skall se till så att Sabina kan närvara under ett
styrelsemöte för ett fyllnadsval till SEP-ordförande. Hon kommer sedan att
väljas in officiellt under SNAPS höstmöte senare i å0072.


Information – Natalie
o NL informerade kring farmacistudenten vid Umeå Universitet som vill närvara
på SNAPS weekend utan medlemskap hos SNAPS. Styrelsen diskuterade
kring ärendet och kom fram till att olika slags dispenser skall fortsättas
diskuteras vidare under kommande möten.



Information – Emma
o EW hade en fundering kring kongressavgiften för SNAPS-weekend. Styrelsen
diskuterade kring detta.

§9

Nästa möte


Nästa möte bestämdes till tisdagen den 23/9 klockan 19:00 – 20:30 på
Medicinareberget.

§10

Mötet avslutande


Mötet avslutades av MB klockan 21:30.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________
Justerare, Linn Jansson

