Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte
2014-10-07
Kl. 19:00, 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 19:02.

§2

Formalia

Mikael Boberg valdes till mötesordförande.
Katrina Dee valdes till mötessekreterare.
Natalie Landén valdes till justerare.
Mötesprotokoll från 14-09-23 godkändes.
Mötesprotokoll från 14-09-29 godkändes.
Föredragningslistan godkändes.

§3

SNAPS styrelsemedlemmar berättar

Återkommande punkt på föredragningslistan.


EW började sina meddelanden med att upplysa styrelsen om att Agneta Dorup, klinisk
farmaceut och projektledare för Framtidens vårdavdelning, kommer på SNAPSweekend för att berätta om sitt arbete på Sahlgrenska/Östra sjukhuset i Göteborg! EW
meddelade även att Vitus Apotek kommer skicka två representanter till SNAPSweekend; Sandra Barhebreus och Alma Hrnjadovic. EW har även haft kontakt med
Ervin angående vem från Sveriges Farmacevter som ska hålla föredrag under SNAPS-

weekend. Studentsektionens ordförande i Göteborg, Marija Cupkovic, kommer för att
informera studenterna på SNAPS-weekend!


EI meddelade att TLV tyvärr tackat nej till att komma på SNAPS-weekend. EI har
tillsammans med SNAPS lokala grupp i Uppsala representerat SNAPS för A1:orna
samt R1:orna. De hade bland annat pratat om SNAPS-weekend och om EPSAkongressen i Tjeckien. Angående stresskampanjen så kanske den hålls på torsdag den
9/10. Tanken är att stå vid ett bord på BMC under lunchen och bjuda på godis samt
delge information angående stress.



RX meddelade att hon hade uppdaterat på facebook angående anmälningar inför
SNAPS-weekend. Alla har nu betalat in och ingen är i behov av boende via SNAPS
styrelse! MB tar på sig uppgiften att avboka gästföreningslägenheten som SNAPS
preliminärt hade bokat inför SNAPS-weekend.



NL har varit i kontakt med Patrik Aronsson angående SNAPS-weekend. Tyvärr kunde
Patrik inte komma på grund av för kort varsel. Almondy har även meddelat att de inte
sponsrar organisationer med tårtor. NL meddelade även att hon har tillgång till bil den
9/10 för dem som vill med och handla inför SNAPS-weekend.



MB meddelade att han har fixat en del inför SNAPS-weekend samt varit i kontakt med
APL angående SNAPS-weekend. APL visade inledningsvis ett stort intresse för att
komma på SNAPS-weekend, men kunde tyvärr inte skicka en representant till detta
evenemang.



LJ meddelade att hon fortfarande har haft problem med sin EPSA-mail. LJ kan för
tillfället inte svara på sina mail. LJ meddelade att Petra Flygare inte har hört av sig
angående ifall någon annan från Apotekarsocieteten kunde komma på SNAPSweekend. LJ har även uppdaterat EPSA-mappen inför EPSA-kongressen som hon
gärna vill att styrelsen skall kika på. I dagsläget skall fyra studenter från Sverige åka
till Tjeckien!



KD meddelade att hon har justerat protokoll samt ringt Perssons skinka angående
sponsring av pålägg till SNAPS-weekend. Tyvärr inget positivt svar.

§4

SNAPS-weekend


MB började med att meddela att en student från Holland har hyllat vårt arbete och
upplägg inför SNAPS-weekend på Facebook. Studenten undrade ifall kongressen hölls

internationellt och ifall studenten kunde närvara under kongressen. Kul tycker
styrelsen!


LJ meddelade att hon fick låna tio stycken sångböcker inför sittningen under SNAPSweekend. Styrelsen spånade sedan på roliga lekar som kunde användas under
kongressen.



Under mötet kom styrelsen fram till att LJ och EI skall hålla varsin presentation om
EPSA respektive IPSF samt att SNAPS styrelse skall berätta mer om sina poster samt
deras erfarenheter av att sitta i en styrelse. Under SNAPS-weekend kommer även en
workshops med temat ” Farmaceutens roll i framtiden – Din framtid” att hållas. Under
workshopen kommer det finnas goda möjligheter att studenterna får interagera med
varandra och diskutera kring intressanta frågeställningar.



Olika aktiviteter efter fredagens middag samt efter lördagens sittning diskuterades. RX
skall kolla upp ifall deltagarna på SNAPS-weekend kan skrivas upp på Trädgårn’s
gästlista.



Vidare diskuterade styrelsen kring all mat som skall inhandlas samt övriga grejer
såsom plastglas, servetter m.m. Under mötet beslutades en hel del inköpslistor som
skall köpas utefter. EW berättade att hon och NL har kikat på höstkorgar som kan ges
som present till företagsrepresentanterna under SNAPS-weekend.

§5

Valberedning


Under mötet fick styrelsen en uppdatering valberedningens arbete. SNAPS
representant i valberedningen från Uppsala är Gabriella Andersson (GA) och i
Göteborg kommer Hanna Buchholtz (HB) ansvara för att utlysningen av
styrelseposterna sköts. NTK:s representant i valberedningen är ännu oklart. Emil
Samuelsson, ny ordförande för NTK, skall återkomma med ett beslut.



I dagsläget har GA lagt upp beskrivningar av SNAPS styrelseposter på FaS hemsida
och kommit igång med arbetet i Uppsala. Valberedningen är även eniga om att utse ett
val av lämpliga kandidater för samtliga styrelseposter i SNAPS. En fråga som dykte
upp under mötet var ifall en representant i SNAPS valberedning måste vara
farmacistuderande.

§6

NEPSAC möte 1


Under styrelsemötet informerade SNAPS NEPReps, EW och NL, om vad som hade
diskuterats under skypemötet med NEPSAC. Minnesanteckningar från mötet har
skrivits av en annan representant i NEPSAC. Under NEPSAC-mötet hade de bland
annat diskuterat kring NEPSAC:s struktur och ordning. I dagsläget verkar alla
NEPReps vara eniga om att en ordförande samt en kassör skall finnas för Training
Norden. Det vore samtidigt rimligast att utse en kassör för det värdland som skall hålla
i Training Norden. Norge meddelade dessvärre att de troligtvis inte kunde vara
värdland för Training Norden år 2015. Nästa NEPSAC möte skall hållas återigen om
cirka två veckor. Under NEPSAC mötet diskuterade representanterna även kring
mandatperioder för NEPReps. De var eniga om att så länge två representanter fanns
för varje medlemsland så behövdes ingen specifik mandatperiod för att sitta med i
NEPSAC.

§7

Revision


KD har pratat med Erik Sinervo (ES) angående situationen för SNAPS styrelse 2013:s
revisionsberättelse. ES skulle fundera på ifall han även vill revidera 2013:s
räkneskapsår. RX skall kolla upp med Asmayet Kelemeworki ifall 2013:s styrelse
hade utlovat bidrag till deras tilltänkta interna revisor. Till Höstmötet kommer 2013:s
revisionsberättelse att bordläggas återigen, denna gång till Vårmötet 2015.
Förhoppningen är att ES vill och kan redogöra både 2013:s och 2014:s revisonsarbete
under Vårmötet 2015.

§8

Övrigt


KD påminde styrelsen om att frågan gällande extern revisor bör tas upp under nästa
styrelsemöte.



NL, MB, EW och RX anmälde intresse för handling på torsdag inför SNAPSweekend.

§9

Nästa möte


Nästa möte bestämdes till tisdagen den 3/11 klockan 19:00 – 21:00 på
Medicinareberget samt via Skype.

§10

Mötet avslutande


Mötet avslutades av MB klockan 21:28.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________
Justerare, Natalie Landén

