Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte
2014-09-23
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), Ledamot Natalie Landén (NL), PR-ansvarig
Emma Winberg (EW)

§1

Mötet öppnas

Mötet öppnades av MB klockan 19:01.

§2

Formalia


Mikael Boberg valdes till mötesordförande.



Katrina Dee valdes till mötessekreterare.



Rosa Xie valdes till justerare.



Mötesprotokoll från 14.09.10 godkändes med redaktionella ändringar.



Mötesprotokoll från 14.09.15 godkändes.



Föredragningslistan godkändes med redaktionella ändringar samt att punkt 7 ”SEP”
flyttades upp till ny punkt 5. Resterande mötespunkter ändrades därefter i turordning.

§3

SNAPS styrelsemedlemmar berättar

Återkommande punkt på föredragningslistan.


RX meddelade att RX kontakt från Bayer tipsade RX att ta kontakt med Anna Lindhé
som är insatt i VG-regionen angående SNAPS-weekend. RX upplyste även att två
anmälningar hade inkommit till SNAPS-weekend.



MB meddelade att han har uppdaterat hemsidan med information om SNAPSweekend samt uppdaterat excel-arken med gästtalare. I dagsläget hade tyvärr fler

inbjudna gästtalare tackat nej för föreläsning under SNAPS-weekend. MB har sen sist
även kollat igenom dokumenten med examensmål som skall behandlas under
Nationella Rådsmötet i oktober samt haft kontakt med Sabina Vedia Fuentes inför
dagens styrelsemöte.


EW meddelade att hon har fixat en videoklipp om SNAPS-weekend som skall sändas
via vår Youtube-kanal och Facebook. EW har satt upp SNAPS-weekendaffischer samt
kollat upp SNAPS weekend-lokal med MB. EW berättade även att hon har fått svar
från Vitus Apotek att de ska återkomma med ett svar samt att Anna Yng från ACO
tyvärr meddelat att de inte kan delta under SNAPS-weekend. Tone Pran från Apotek1
har även hört av sig att Apotek1 inte kan sponsra SNAPS för detta år.



EI meddelade att TLV inte har gett något besked angående SNAPS-weekend samt att
hon har deltagit i Nationella Studierådet i Uppsala.



LJ närvarade tyvärr inte under styrelsemötet.



NL meddelade de tråkiga nyheterna att sjukhusapoteket i Jönköping tyvärr inte längre
kunde representera under SNAPS-weekend. NL har haft ett skypemöte med den lokala
SNAPS-gruppen i Uppsala där de bland annat hade diskuterat kring stresskampanjen
samt när och hur den lokala gruppen ska hjälpa styrelsen med att hålla presentationer
om SNAPS för apotekar- och receptariestudenterna i Uppsala. NL meddelade även att
en student i Uppsala har visat intresse för ämbetet ”IPSF-delegat” inom FaS. NL har
även deltagit på AUR-möte. Den nya ordförande i AUR heter Aiga Adamsone. De
hade bland annat diskuterat kring ALARM, Klinisk träningscentrum samt möjligheten
för duktiga studenter att agera som mentorer samt anteckningsstöd till behövande
studenter med funktionsnedsättning.



KD meddelade att hon har fixat fika samt närvarat och tagit anteckningar under
Nationella Studierådet i Uppsala. KD har även hunnit med att boka biljetter till
SNAPS-weekend i Göteborg samt skrivit och justerat protokoll.

§4

SNAPS-weekend


Under denna punkt uppdaterades styrelsen kring föreläsare som tackat ja eller nej samt
diskuterat fram nya eventuella gästtalare.
o NL meddelade att Björn Eklund från Bayer hade meddelat att han inte kan
komma på SNAPS-weekend, men att någon annan från hans arbetsgrupp
kanske kan. NL skall följa upp detta. NL meddelade att hon även skall

kontakta Almondy angående sponsring av Almondy-tårtor till SNAPSweekend. MB skall kolla med APL samt med Görel Skogsmo från Pfizer ifall
de är intresserade av att gästtala under SNAPS-weekend. Till sist åtar EW sig
att kolla upp med Per Öhrngren om han kan representera EUFEPS på SNAPSweekend.


MB meddelade att förgående styrelse hade en egen policy angående deltagarkriterier
inför SNAPS-weekend 2013. Först och främst var SNAPS-medlemmar välkomna att
delta under SNAPS-weekend och därefter välkomnade även 2013:s styrelse ickemedlemmar. Styrelsen diskuterade kring detta och kom fram till att vi också skulle ta
emot icke-medlemmar i andra hand.

§5

SEP


Sabina Vedia Fuentes närvarade via Skype klockan 19.45. Under mötet vart hon
ombedd att presentera sig själv och beskriva varför hon skulle vilja bli tillförordnad
SEP-ordförande.



Efter diskussioner med Sabina kunde SNAPS styrelse tillförordna Sabina Vedia
Fuentes som SEP-ordförande för 2014.

§6

Nationella studierådet


EI och KD informerade styrelsen om Nationella Studierådsmötet som hölls i Uppsala
den 16/9 på Pharmen mellan klockan 17:00 och 19:00. Fyra studenter deltog under
Nationella Studierådet tillsammans med Farmaceutiska fakultetens
programsamordnare; Ronnie Hansson och Emma Lundkvist. Under mötet diskuterades
bland annat om apotekspraktiken, studiebesök, farmaceutens profession i samhället
samt begreppet ”Farmaceut”. Minnesanteckningar togs under mötet och kommer
sammanställas av KD samt läggas upp på SNAPS hemsida.

§7

Stipendiekontot


Styrelsen beslutade om att införa en ny paragraf i SNAPS stadgar angående SNAPS
stipendiekonto. En proposition kommer skrivas och tas besluts om (1:a läsning) under
SNAPS höstmöte i november.

§8

Övrigt


§9

Inga övrigt meddelande

Nästa möte


Nästa möte bestämdes till måndagen den 29/9 klockan 19:30 – 21:00 på
Medicinareberget i Göteborg samt Skype.

§10

Mötet avslutande


Mötet avslutades av MB klockan 20:39.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________
Justerare, Rosa Xie

