Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte
2014-11-18
Kl. 20:00, 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 20:04.

§2

Formalia

Mikael Boberg valdes till mötesordförande.
Katrina Dee valdes till mötessekreterare.
Emmi Inabe valdes till justerare.
Mötesprotokoll från 14-11-11 godkändes.
Föredragningslistan godkändes.

§3

SNAPS styrelsemedlemmar berättar

Återkommande punkt på föredragningslistan.


EW har skickat ännu ett påminnelsemail angående att gästtalarna på SNAPS-weekend
skall svara på utvärderingen. Hon har dessutom kollat igenom verksamhetsplanen, fått
två stycken kontakter av Josef Svantesson (engagerad student inom Utrikespolitiska
föreningen) om potentiella revisorer samt kontaktat Acrevi Revision AB. EW har även
kontaktat Kim Andersson, SNAPS grafiska designer 2014, angående hans arvode samt
uppdaterat på SNAPS Facebooksida om vakanta styrelseposter inom SNAPS.



RX började med att meddela kring hennes mailkonversation med FaS vice ordförande
med ekonomiskt ansvar, Patrik Kagebeck, om FaS nya faktura till SNAPS. RX
meddelade även att hon har tagit reda mer om de depositioner som SEP har inom sin
organisation. För att studenterna skall kunna få tillbaka sina depositioner skall ett
kontrakt skrivas för varje student som gör ett utbyte via SEP. I verksamhetsplanen för
2015 bör den nya styrelsen utreda och ta fram en mall på kontrakt som skall skrivas
mellan SEP och studenterna. RX har även varit på ett AUR-möte som hon tyckte var
mycket intressant. Bland annat togs det upp att läkar- och apotekarstudenterna besöker
akademihälsan minst en gång enligt en enkät. Detta kan tolkas såsom att läkar- och
apotekarstudenter mår sämre än andra studenter. Enligt statistik framtaget vid GU så
sjunker även betygen i jämförelse med år 2012 hos apotekarstudenterna. Göteborgs
universitets programsamordnare, Hanna Zawia, meddelade även att det finns
misstankar om fusk som försiggår inför praktiken, exempelvis att studenter förfalskar
sina läkarintyg för att erhålla praktikplats på den ort som studenten har önskat och
valt. Hanna lyfte frågan kring hur detta kunde motverkas hos studenterna. AURordförande skall ta vidare denna misstanke till SAKS studentkår.



EI meddelade att Carpe Redovisning har tackat nej till att revidera SNAPS arbete i år.
EI meddelade även att hon har haft möte med IPSF-delegaterna i Uppsala (Karin
Inadsson och Maram Zaya) om kommande IPSF-kongresser, om AIDS-kampanjen
som kommer hållas den 1/12 och lite kring deras visioner inom IPSF. EI har även fått
en förfrågan av FaS om att hålla en presentation kring EPSA-kongressen i Tjeckien på
FaS Novembermöte den 27/11. EI har även delat en del Facebookinlägg på SNAPS
Facebooksida sedan senaste styrelsemötet.



NL har försökt få tag i Rikard från PwC angående hans kontakter inom
revisionsbranschen, men utan någon lycka. NL har även fortsatt maila Göta Studentkår
om hur de ställer sig till att bli medlemmar i SNAPS. Ordförande för Göta Studentkår
meddelade att han fortfarande inväntade gensvar från receptariestudenterna om de vill
vara med i SNAPS eller inte. NL har även försökt få till ett möte med den lokala
gruppen i Uppsala. Mötet kommer troligtvis hållas senare i veckan.



MB har pysslat med verksamhetsplanen, kollat igenom budgeten med RX och
arrangerat mötet med ordförandecirkeln som hölls den 17/11. Under mötet deltog
Fredrika Ekborg, Gabriella Andersson, Emelie Smedshammar och Mikael Boberg.
Under mötet hade de bland annat diskuterat om praktikplatsurvalet samt om SNAPS

eventuella proposition om SNAPS stipendiekonto. MB skall sammanfatta sina
anteckningar från mötet innan han skickar dessa till resterande SNAPS styrelse. MB
meddelade även att han har justerat ännu ett protokoll!


LJ meddelade att hon har haft möte med Jenny Inadsson, EPSA-delegat hos FaS i
Uppsala, där de bland annat hade pratat om TWINNET samt IMP. LJ meddelade även
om EPSA deltagande i Europeiska Antibiotikadagen. Visionen är att sprida
information om antibiotikaresistens till samhället. Styrelsen diskuterade kring ifall
apoteken kanske kan dela ut broschyrer om antibiotikaproblematiken. Det försiggår
dessutom en plattformsdiskussion inom EPSA kring ifall farmaceuter på apoteken
skall få/kunna vaccinera folk. Diskussionen grundade sig i att i vissa länder får
vaccination ges på apoteken och i vissa länder är detta förbjudet.



KD meddelade att hon hade fixat i ordning kallelsen för Höstmötet och skickat ut
denna till samtliga medlemskårer och till SNAPS styrelse inklusive SEP-ordförande.
Hon meddelade även att hon hade fått ett svar från Revisorshuset gällande SNAPS
eventuella kontrakt med en extern revisor. Detta skall följas upp av KD. KD har
annars pysslat med skrivning av protokoll, rättning/granskning av verksamhetsplan.

§4

Verksamhetsplan 2015


Under mötet granskade styrelsen verksamhetsplanen för 2015 och beslutade slutligen
den sista versionen som skall skickas ut till medlemskårerna inför höstmötet.

§5

Praktikplatsurval


Under mötet beslutade styrelsen att köra en google-dokument om SNAPS åsikter
angående Praktikplatsurvalet som önskades av Lisa Klein.

§6

Motion från FaS


§7

Styrelsen bordlägger punkt 6 till nästkommande styrelsemöte.

Genomgång av budgeten 2015


Styrelsen bordlägger punkt 7 till nästkommande styrelsemöte.

§8

Övrigt


§9

Inga övriga meddelanden.

Nästa möte


Nästa möte kommer äga rum onsdagen den 26/11 klockan 21.00 – 22:00 via Skype.
Under detta möte skall den återkommande punkten ”SNAPS styrelsemedlemmarna
berättar” att förbises och endast de nödvändigaste punkterna skall tas upp.

§10

Mötet avslutande


Mötet avslutades av MB klockan 22:14.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________
Justerare, Emmi Inabe

