SNAPS styrelsemöte 2015-03-16

Protokoll SNAPS styrelsemöte
2015-03-16
kl. 18.30
Skype

Närvarolista
Mötesordförande: Adam Andrén
SNAPS styrelse: Ordförande Adam Andrén (AA), sekreterare Lina Dahlin
(LD), kassör Patrik Kagebeck (PK), PR-ansvarig Bodil Qvarfordt (BQ), EPSAdelegat Gabriella Andersson (GA), IPSF-delegat MaramZaya (MZ)

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av AA kl. 18.38

§ 2. Formalia
2.1. Adam Andrén valdes till mötesordförande
2.2. Lina Dahlin valdes till mötessekreterare
2.3. MaramZaya valdes till justeringsperson
2.4. Mötesprotokoll nr. 2 från 2015-02-16 godkändes
2.5. Dagens föredragningslista godkändes

§ 3. SNAPS styrelsemedlemmar berättar
3.1. AA berättar att han försökt få tag på kårerna angående nationella
studierådet, Uppsala och Göteborg har svarat men inte Umeå. Mer om detta på
punkt 5. AA har roddat kring ALARM och Pharmada samt stod i SNAPS
monter på Pharmada.
3.2. PK berättar att han fixat med banken och nu kunnat betala av fakturor och
att sponsoravtal är ivägskickade, samt skattedeklarationen. PK stod i SNAPS
monter på Pharmada.
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3.3. LD berättar att hon deltagit på AUR-möte där det bland annat diskuterades
valbara kurser för termin 8, men inget är klart ännu. LD stod i SNAPS monter
på ALARM.
3.4. Punkten utgår eftersom Maria Antonsson ej närvarade.
3.5. GA berättar om olika projekt inom EPSA och beskrev framtagande av en
svensk studentguide för utbyte i Europa. Andra länder har tagit fram
studentguider innehållandes dels studiekartläggning såsom hur många timmar
man studerar varje ämne, laborationer, pedagogiska moment, dels
fritidsrelaterade saker såsom hur lätt det är att ta sig fram med cykel, boende,
vad t.ex. 0.5 kg sallad kostar etc. EPSA utvecklar twinnet, vilket är när två
länder/universitet gör ett utbyte. GA funderar över om detta är något som
SNAPS på sikt behöver tillsätta ämbetsmän för och hur detta kan utvecklas i
Sverige.
3.6. MZ berättar om en kallelse angående public health-event som IPSF ordnar,
mer om detta i punkt 7. MZ har haft kontakt med studenter som är intresserade
av Africa Symposium, samt studenter som behöver komplettera anmälan till
World Congress. MZ stod i SNAPS monter på Pharmada.
3.7. BQ berättar att hon läst på angående SNAPS samt stod i SNAPS monter på
Pharmada.

§ 4.Rapport från ALARM och Pharmada samt sammanställning av
mässguide
LD rapporterade från ALARM att många studenter är intresserade av att åka på
internationella event, men det är inte alla som vet vad SNAPS är och att de som
är kårmedlemmar är medlemmar i SNAPS.
AA rapporterar från Pharmada att många är intresserade av att resa runt. AA
deltog på lunch samt middag, som anordnades av Pharmada, där han diskuterade
ekonomiska samarbeten med företag, det diskuterades även om transport av
mässmaterial mellan ALARM och Pharmada kanske kan samordnas med
samarbetspartner i framtiden.
AA har sammanställt en mässguide för att underlätta arbetet kring mässor i
framtiden.
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§ 5. Nationella studierådet
Styrelsen beslutar:
- Att nationella studierådet skall hållas 23 maj 2015 i Uppsala
Styrelsen diskuterade angående inriktningen på Nationella studierådet. AA
uppdras att sammanställa ett skriftligt formulär som skickas ut till kårerna för
att de ska få utrycka sina åsikter.
GA föreslog att SNAPS, liknande EPSA, skulle kunna jobba mer med
lobbyverksamhet mot t.ex. socialdepartementet och
utbildningsdepartementet. Kanske med presentationer och paneldebatter
angående farmaceutens roll i Sverige.
Beslut om inriktning på Nationella studierådet tas nästa möte.

§ 6. Rapport från EPSA Annual Reception
GA berättar om sitt deltagande i EPSA Annual Reception. GA deltog bland
annat i ett 2 timmar långt seminarium där hon fick ta del av tankar angående
brist och överskott av sjukvårdspersonal i olika länder. Europeiska
studentkåren informerade. EPSA hade ett team meeting där det bland annat
diskuterades kommunikation, något som varit ett problem i Sverige. GA fann
detta mycket givande och tog med sig tanker angående
informationsspridning. Tankar väcktes även om de lokala studentkårerna i
Sverige bör ha en SNAPS-kontaktperson, såsom SNAPS styrelse har EPSAoch IPSF-kontaktpersoner.
GA meddelar att kostnad för boende och resa slutade på ca 3000 SEK.

§ 7. Kommande projekt inom IPSF
MZ berättar om public health-kampanjer som anordnas av IPSF:
- tuberkulos, 24 mars, samarbete med läkar- samt veterinärstudenter
- World Health Day, 7 april, tema: Food safety
- vaccinationer, 24-30 april
Diskussion väcktes angående tuberkuloskampanjen, eftersom sjukdomen har
väldigt låg prevalens i Sverige.
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§ 8. Vårmötet
Styrelsen diskuterade vad som behöver tas upp på vårmötet:
- inval av IPSF-delegat samt PR-ansvarig
- eventuella motioner från kårerna
- propositioner från SNAPS styrelse:
- policydokument för kongressdeltagande
- åsiktsdokument, vilka frågor bör SNAPS driva och vara
involverade i
- be kårerna att uppdra SNAPS styrelse att se över stadgar
Beslut om detta tas vid nästa styrelsemöte.
Deadline för propositioner sätts 1 april.

§ 9. Projektgrupper
AA föreslog att tillsätta projektgrupper för att jobba med olika frågor utöver
styrelsemöten.
Projektgrupp för att se över stadgar och åsiktsdokument: AA, GA, PK
Projektgrupp för SNAPS evenemang, såsom nationella studierådet och större
helg-aktivitet i höst: BQ, LD, MZ

§ 10. Övriga frågor
PK lyfter frågan om alternativ placering av viss del av SNAPS ekonomiska
medel för att få viss utdelning på dessa.
GA lyfte att SNAPS har dålig ström på Facebook samt instagram vad gäller
likes och att statistiken bör försökas öka.
GA berättar att kontaktperson för EPSA och IPSF skriver på avtal för
medlemsorganisationerna och undrar om dessa då behöver vara
firmatecknare.
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§ 11. Nästa möte
8 april klockan 18.30–20.30

§ 12. Mötet avslutas
AA avslutar mötet klockan 19.50

____________________________
Ordförande, Adam Andrén

____________________________
Sekreterare, Lina Dahlin

____________________________
Justerare, Maram Zaya

5

