SNAPS styrelsemöte 2015-04-08

Protokoll SNAPS styrelsemöte
2015-04-08
kl. 18.30
Skype

Närvarolista
Mötesordförande: Adam Andrén
SNAPS styrelse: Ordförande Adam Andrén (AA), sekreterare Lina Dahlin
(LD), kassör Patrik Kagebeck (PK), ledamot Maria Antonsson (MA), PRansvarig Bodil Qvarfordt (BQ), EPSA-delegat Gabriella Andersson (GA), IPSFdelegat Maram Zaya (MZ)

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av AA kl. 18.31

§ 2. Formalia
2.1. Adam Andrén valdes till mötesordförande
2.2. Lina Dahlin valdes till mötessekreterare
2.3. Maria Antonsson valdes till justeringsperson
2.4. Mötesprotokoll nr. 3 från 2015-03-16 godkändes
2.5. Dagens föredragningslista godkändes, med ändringen att byta plats på
punkt 4 och punk 7

§ 3. SNAPS styrelsemedlemmar berättar
3.1. AA meddelar att han jobbat med propositioner till vårmötet, som
styrelsen ska besluta om under dagens möte.
3.2. PK meddelar att han haft kontakt med sponsorer och jobbat med
bokföring.
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3.3. LD meddelar att hon deltagit på AUR-möte samt förberett inför vårmötet.
3.4. MA meddelar att hon jobbat med att maila de olika studieråden och
sammanställa protokoll från FaS, AUR och NTK.
3.5. GA meddelar att hon förberett inför EPSA Annual Congress nästa vecka.
3.6. MZ meddelar att hon tagit emot ansökningar till IPSF World Congress,
varit i kontakt med bl.a. medicinare inför tuberkuloskampanjen, deltagit i
kontaktmöte inom IPSF samt förberett inför EPSA Annual Congress.

§ 4. Samverkan med Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter och
Apotekarsocieteten
GA lyfter tanke om samarbete med studentavdelningar inom andra
organisationer och pekar på det positiva med en bredare verksamhet för att
utnyttja SNAPS nationella position.
MA uppdras att kontakta Sveriges Apoteksförening.
GA uppdras att kontakta FaS, som redan har samarbete med
Apotekarsocieteten.
AA har sedan tidigare kontakt med Sveriges Farmaceuter.
Punkten tas upp igen vid nästa styrelsemöte.

§ 5. SNAPS Weekend
5.1. Namn
AA uppdras att kontrollera hur SNAPS styrelse 2014 upplevde namnet
SNAPS Weekend.
5.2. Ort
Diskussion om att ha SNAPS Weekend-eventet i anslutning till
Läkemedelskongressen. Detta och att SNAPS Weekend 2014 hölls i Göteborg
gjorde styrelsen enig om att ort för eventet 2015 bör vara Uppsala.
Styrelsen beslutar:
- Att SNAPS Weekend-eventet 2015 kommer att hållas i Uppsala.
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5.3. Ramschema
Diskussion angående datum i anslutning till Läkemedelskongressen och hur
många dagars aktivitet som är lämpligt. Lördag 7 november – söndag 8
november ansågs passande.
5.4. Mat och boende
Diskussion angående vilken typ av mat som skulle kunna erbjudas för en
rimlig kostnad, eftersom deltagaravgiften bör hållas studentanpassad.
AA berättar att det finns bra vandrarhem och en lista skulle kunna
sammanställas för att underlätta för resande besökare.

§ 6. Nationella studierådet
6.1. Inriktning
Styrelsen beslutar:
- Att inriktningen på Nationella studierådet kommer att vara
praktikfrågan.
AA uppdras att höra med Sveriges Farmaceuter om de vill och kan deltaga
den 23 maj.
GA och MZ uppdras att kolla upp hur det ser ut internationellt, i samband
med EPSA Annual Congress.
6.2. Lokal
PK uppdras att kolla om ledig lokal finns på Pharmen.
GA uppdras att höra med ordförande i FaS om det finns ledig lokal hos någon
av nationerna.
AA uppdras att kolla om ledig lokal finns på BMC.
6.3. Marknadsföring
Nu när inriktning är beslutat kommer BQ och AA att jobba vidare med
marknadsföring.
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§ 7. Vårmötet
7.1. Propositioner
a) Proposition angående kongresspolicy
Styrelsen beslutar:
- Att presentera proposition angående kongresspolicy, med
föreslagna ändringar, på vårmötet.
b) Proposition angående revision av SNAPS stadgar
Styrelsen beslutar:
- Att presentera proposition angående revision av SNAPS stadgar
på vårmötet.
c) Proposition angående revision av SNAPS syfte
Styrelsen beslutar:
- Att presentera proposition angående revision av SNAPS syfte på
vårmötet.
d) Proposition angående utredning av eventuellt åsiktsprogram
Styrelsen beslutar:
- Att presentera proposition angående utredning av eventuellt
åsiktsprogram på vårmötet.
7.2. Mötesstruktur
För att effektivisera mötet kommer meddelandepunkter från enskilda
styrelsemedlemmar inte att ingå. Syftet med mötet är att kårerna ska
diskutera.
GA har tips från EPSA gällande hur ett skypemöte kan underlättas.

§ 8. Övriga frågor
GA undrade om SNAPS skulle twittra från EPSA Annual Congress. Styrelsen
tyckte det var en bra idé.

§ 9. Nästa möte
13 maj klockan 18.30-20.30
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§ 10. Mötet avslutas
AA avslutar mötet klockan 19.38

____________________________
Ordförande, Adam Andrén

____________________________
Sekreterare, Lina Dahlin

____________________________
Justerare, Maria Antonsson
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