Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte
2014-09-29
Kl. 19:30, Plats: Medicinaregatan + 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), Linn Jansson (LJ)

§1

Mötet öppnas

Mötet öppnades av MB klockan 19:31.

§2

Formalia

Mikael Boberg valdes till mötesordförande.
Katrina Dee valdes till mötessekreterare.
Emma Winberg valdes till justerare.
Mötesprotokoll från föregående styrelsemöte bordlades.
Föredragningslistan godkändes.

§3

SNAPS styrelsemedlemmar berättar

Återkommande punkt på föredragningslistan.


MB inledde sina meddelanden med att informera styrelsen om att
receptarieutbildningen i Karlstad kommer sluta ta emot studenter. De studenter som
har påbörjat sin utbildning kommer få läsa klart. MB meddelade även att han har
pysslat en del inför SNAPS-weekend.



RX meddelade att Östras bageri har tackat nej till sponsring av bakverk inför SNAPSweekend. RX meddelade även att hon har varit i kontakt med Asmayet Kelemeworki
angående förgående SNAPS-styrelses revisonsberättelse som bordlades under SNAPS

vårmöte: 2014. Asmayet meddelade då att deras interna revisor fortfarande inte hade
reviderat deras verksamhetsår då revisorn bestämde sig för att stanna kvar i Tyskland.
Frågan kom upp ifall Erik Sinervo eventuellt kunde revidera 2013:s verksamhetsår
också. RX meddelade även att 11 stycken anmälningar till SNAPS-weekend har
inkommit, varav 5 av dessa har en garanterad plats.


LJ meddelade att hon bland annat har fått mail från en kursare som var intresserad av
SNAPS-weekend samt att hon ännu inte erhållit något svar från Apotekarsocieteten,
Petra Flygare, angående SNAPS-weekend. Ännu en anmälning till EPSA-kongressen i
Tjeckien har inkommit! LJ meddelade även att hon har haft fortsatta problem med sin
EPSA-mail.



EI meddelade att SNAPS-weekendaffischerna nu pryder BMC:s gråa betongväggar!
Hon har även pratat ihop sig med Rosita och Malin angående presentation om SNAPS
för A1/R1:orna. Hon meddelade även att målsättningen är att hålla stresskampanjen
innan SNAPS-weekend och att TLV ännu inte har svarat angående SNAPS-weekend.



EW inväntar fortfarande på svar från Vitus Apotek samt Sveriges Farmacevter
angående vem som skall representera på SNAPS-weekend. Kanske vore Årets
Farmacevt, Linda Grahn, intresserad av att komma och hålla föredrag på SNAPSweekend? EW meddelade även att EUFEPS tyvärr inte kunde komma på SNAPSweekend och att hon har kollat igenom Vitus-avtalet tillsammans med RX. EW har
även hunnit med att prata, tillsammans med MB, för T7:orna angående SNAPSweekend. Flera anmälningar trillade därefter in!



NL meddelade att hon fortfarande väntade på svar från Almondy angående tårtor.



KD meddelade att hon har mailat Kristina Sörensen ifall hon kunde hålla sitt föredrag
mellan klockan 11:00-12:00 på söndagen.

§4

SNAPS-weekend


Under mötet diskuterade styrelsen kring ett program för SNAPS-weekend
innehållandes föreläsningar, workshops samt övriga aktiviteter. Det preliminära
programmet bestämdes såsom att SNAPS-weekend inleds den 10/10 med mingel,
lekar och middag för att sedan se sig om lite i Göteborgs uteliv. Under lördagen
kommer gästtalare att hålla föredrag och eventuellt kommer även en workshop att
hållas. Styrelsen beslutade att ha en paus mellan klockan 16:00-19:00 innan middagen
serveras. Dresscode för lördagssittningen bestämdes till ”kavaj” och samtliga

styrelsemedlemmar önskade ett tacktal av MB. En mer organiserad utekväll efter
sittningen skall även anordnas. Söndagens schema inleds med frukost följt av
spännande föredrag samt workshops. SNAPS-weekend avslutas sedan med en god
brunch. Under mötet gjordes en lista med saker som skall utföras under SNAPSweekend.


Under mötet lyfte KD även frågan om SNAPS skall bjuda in Patrik Aronsson från
Göteborgs Universitet till SNAPS-weekend. NL fick i uppdrag att kolla upp detta!
Under mötet diskuterade styrelsen även hur de kunde fortsätta att marknadsföra
SNAPS-weekend.

§5

Inför val av SNAPS-styrelse 2015


Under mötet togs frågan upp angående hur val av nästkommande SNAPS-styrelse gick
till. Samtliga styrelseledamöter var eniga om att SNAPS-weekend är ett bra forum att
berätta mer ingående om SNAPS:s verksamhet och de olika styrelsepositionerna. MB
skall även ta kontakt med SNAPS valberedning; Gabriella (FaS) samt Hanna (SAKS)
om hur de vill lägga upp sitt arbete.

§6

Övrigt


§7

Inga övriga meddelanden.

Nästa möte


Nästa möte bestämdes till tisdagen den 7/10 klockan 19:00 – 21:00 på
Medicinareberget samt via Skype.

§8

Mötet avslutande


Mötet avslutades av MB klockan 21:15.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________
Justerare, Emma Winberg

