Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte
2014-11-11
Kl. 19:00, 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 19:05.

§2

Formalia

Mikael Boberg valdes till mötesordförande.
Katrina Dee valdes till mötessekreterare.
Rosa Xie valdes till justerare.
Mötesprotokoll från 14-11-03 godkändes.
Föredragningslistan godkändes.

§3

SNAPS styrelsemedlemmar berättar

Återkommande punkt på föredragningslistan.


EI meddelade att hon håller på att styra upp ett möte med FaS IPSF-delegater; Maram
Zaya och Karin Inadsson och att hon har satt upp affischer samt information om
kommande IPSF-kongresser och IMP-platser på BMC och på Pharmen. EI meddelade
även att holländska studenter skall komma till Uppsala nästa år. EI skall kolla upp mer
vad detta gäller, men gissade på att de ville uppleva och upptäcka Uppsala.



LJ började med att meddela att hon har översatt en enkät om alkohol till svenska som
skall skickas till svenskar mellan åldrarna 15 och 30 år. Samma enkät kommer

användas till samtliga medlemsländer i EU. LJ meddelade även att hon har haft god
mailkontakt med Jenny Inadsson och att de planerar att ha ett möte snart. LJ
meddelade stolt att Jenny verkar vara intresserade av posten som LIMP inom EPSA.
LJ meddelade även att Lucas Besson kommer hålla en workshop om EPSA den 17/11
i Uppsala. Hon har även uppdaterat informationen på SNAPS hemsida om IPSF och
EPSA och har funderat på att fixa en kongresskalender på hemsidan med information
om när kongresserna hålls samt datum på olika WHO:s public health days. LJ har även
representerat SNAPS på SAKS hälsovecka med SNAPS stresskampanj.


MB har fixat en kontaktlista med olika revisonsföretag i Uppsala som samtliga
styrelsemedlemmar skall kontakta. MB meddelade att han har erhållit svar från
Nordenhams Revisionsbyrå AB i Kungälv och att han nu har skickat SNAPS resultatoch balansrapport till revisionsbyrån. MB har även planerat inför nästa möte med
ordförandecirkeln. MB meddelade att han under mötet hade tänkt ta upp angående
NEPSAC (Training Norden) samt angående SNAPS proposition gällande
stipendiekontot och praktikplatsurvalet. SAKS önskade att få diskutera kring olika
examinationsformer under mötet. MB har även funderat kring verksamhetsplanen
samt varit förbi stresskampanjen en sväng.



NL meddelade att hon har varit på ett AUR-möte där mötet bland annat hade
informerat kring två nya valbara kurser och att kursen ”Farmakologi, Sjukdomslära
och Läkemedelskemi 561” kommer ändras lite. Kursen skall från och med denna
termin innehålla inslag med ”Interprofessionell lärande” (IPL) där syftet är att
kommunikationen mellan studenterna inom olika professioner skall förbättras. NL har
deltagit på stresskampanjen och berättade att många stressade läkarstudenter var förbi
SNAPS bord för att diskutera kring stress. NL har även varit i kontakt Nathacha
Akson Wamil i Umeå och meddelade att hon var intresserad av kassörsposten inom
SNAPS! NL har även kontaktat Göta studentkår angående beslutandet om de vill bli
medlemmar i SNAPS. Ordförande i Göta Studentkår skall ha tagit kontakt med
receptariestudenterna i Göteborg och frågat dem ifall det finns intresse att vara med i
SNAPS.



EW började sina meddelande med att berätta att reseberättelsen från EPSA nu är
inlämnad till LJ! EW har hälsat på RX, LJ och NL på stresskampanjen, hört av sig till
Vitus Apotek ifall de vill ha någon lunchföreläsning innan årets slut samt skickat
enkäterna till gästtalarna på SNAPS-weekend. EW har dessutom justerat protokoll,
lagt upp information kring val av SNAPS styrelse 2015 på Facebooksidan samt

kontaktat sin vän, Josef Svantesson, som är medlem i Utrikespolitiska Föreningen i
Göteborg ifall de hade tips på någon revisionsbyrå som är bra.


RX meddelade att hon har betalat tillbaka pengar till MB och NL samt mailat ett
revisorsföretag – dock utan svar. RX har även skickat påminnelsemail till samtliga
studentdeltagare på SNAPS-weekend om enkäten och varit på stresskampanjen. Under
mötet lyfte RX även upp en fråga som Sabina Vedia Fuentes, SEP-ordförande, hade
kontaktat RX om.



KD meddelade att hon har mailat Revisionshuset angående ifall de är intresserade av
att granska SNAPS verksamhet år 2014 som SNAPS externa revisor. KD har även
skissat på Höstmötets föredragningslista samt justerat protokoll. KD berättade även att
Gabriella Andersson, Ordförande i Farmacevtiska studentkåren, har varit i kontakt
gällande en motion inför Höstmötet.

§4

Verksamhetsplan 2015


Under mötet diskuterade styrelsen kring 2015:s verksamhetsplan. Styrelsen beslutade
att lägga upp verksamhetsplanen på ett google-document som samtliga
styrelsemedlemmar får ändra i.

§5

Nationella Rådet


LJ meddelade bland annat att Karlstads Universitets representant i det Nationella
Rådet var sjuk och därför erhölls ingen information från Karlstad angående bland
annat Receptarieprogrammet. LJ antecknade flitigt under rådsmötena och har
sammanställt anteckningar som skall publiceras på SNAPS hemsida. LJ upplevde
mötena som intressanta och roliga. Under mötena gick Rådet bland annat igenom
examensmålen för Apotekar- respektive Receptarieprogrammen och skall fortsätta
revidera dessa via mailkontakt. Därefter skall de reviderade examensmålen skickas på
remiss till samtliga universitet för insamling av åsikter. Under mötet uttryckte även
Ronnie Hansson, programsamordnare för Apotekarprogrammet i Uppsala, att SNAPS
nationella studieråd erhöll ungefärliga frågeställningar som Sveriges Farmacevters
studentsektion. Han tyckte också det var synd samt tråkigt att få studenter kommer på
dessa event.

§6

EPSA-kongressen


LJ och EI föredrog.



Både tyckte att kongressen i Tjeckien var trevlig! Under GA-mötet hade bland annat
ämnen såsom vilka medlemsländer som skall anordna framtida EPSA-kongresser
beslutats om. Malta kommer hålla EPSA:s höstkongress år 2015 (tema:
immunofarmakologi) och Finland kommer anordna EPSA Annual Congress år 2016.
Kroatien visade intresse för att hålla EPSA:s höstkongress år 2016 och Nederländerna
var intresserade av att hålla EPSA Annual Congress år 2017! Dessutom valdes Irland
in som ny medlemsland i EPSA! Under GA-mötet presenterade även Lucas Besson,
vice ordförande i External Affairs i EPSA:s styrelse, temat på nästa års Annual
Reception; Healthcare Workforce. Detta evenemang kommer äga rum i slutet av
februari eller i början av mars 2015. Under mötet diskuterade även en hel del kring
Ungerns obetalade lån hos EPSA. EPSA beslutade att Ungern endast skall betala
tillbaka 1000 Euro/år i sammanlagt tre år.

§7

Praktikplatsurval


Styrelsen bordlägger punkt 7 till nästkommande möte.



MB uppdras även att ta upp detta på nästa möte med ordförandecirkeln den 17/11 och
inkomma med åsikter från medlemskårerna.

§8

Övrigt


KD frågade NL ifall hon har fått de senaste uppdateringarna från den lokala gruppen i
Uppsala angående studierådsmötena. NL skall kolla upp detta med den lokala gruppen
när de har sitt möte senare i veckan.

§9

Nästa möte


Nästa möte kommer äga rum tisdagen den 18/11 klockan 19:30 – 21:30 via Skype.

§10

Mötet avslutande


Mötet avslutades av MB klockan 21:17.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________
Justerare, Rosa Xie

