SNAPS styrelsemöte 2015-05-13

Protokoll SNAPS styrelsemöte
2015-05-13
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)

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av AA kl. 18.28

§ 2. Formalia
2.1. Adam Andrén valdes till mötesordförande
2.2. Lina Dahlin valdes till mötessekreterare
2.3. Bodil Qvarfordt valdes till justeringsperson
2.4. Mötesprotokoll nr. 4 från 2015-04-08 godkändes
2.5. Dagens föredragningslista godkändes

§ 3. SNAPS styrelsemedlemmar berättar
3.1. AA meddelar att han har jobbat med efterdyningar av vårmötet samt
försökt få tag på talare till nationella studierådet.
3.2. PK meddelar att han fakturerat medlemskårerna.
3.3. LD meddelar att hon deltagit på AUR-möte, jobbat med
vårmötesprotokollet samt deltagit på nationella rådet.
3.4. Punkten utgår.
1

SNAPS styrelsemöte 2015-05-13

3.5. GA meddelar att en ny EPSA-styrelse har valts, dock saknas fortfarande
en vice ordförande.
3.6. Punkten utgår.
3.7. BQ meddelar att hon jobbat med ett facebook-eventet för nationella
studierådet.

§ 4. Samverkan med Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter och
Apotekarsocieteten
GA har pratat med FaS angående deras samarbete med Apotekarsocieteten
och SNAPS har fått ok att kontakta dem. GA har tagit på sig att ringa upp
chefsapotekaren på Sveriges Apoteksförening efter att Maria haft mailkontakt
med dem.
Sveriges Farmaceuter ska ta ett större grepp om utbildningsfrågan till hösten,
vilket kan vara av intresse för SNAPS. Ett samarbete med Sveriges
Farmaceuter är på gång.
Apotekarsocietetens sektion för unga är ej uppstartad ännu, hur ett eventuellt
samarbete kan se ut är därför fortfarande oklart.

§ 5. Äskan EPSA Annual Congress, Toulouse
Enligt SNAPS policydokument för kongressdeltagande skall officiell delegat
ersättas fullt ut samt övriga deltagare i den mån SNAPS budget räcker till.
Diskussion angående huruvida denna utbetalning bör ske nu eller i slutet av
verksamhetsåret, vilket landade i att officiell delegat kan ersättas omgående
men övrig utbetalning sker senare.
Punkten bordläggs eftersom Maram ej närvarar på mötet.
Ytterligare diskussion angående hur Sveriges finansiering av International
night bör vara. Tidigare år har SNAPS stått för matkostnaden. Mötet kommer
fram till att officiell delegat ansvarar för inköp samt kvittoredovisning.

§ 6. EPSA Educational and Professional Affairs Advocacy Platform
SNAPS har två representanter i EPSA Educational and Professional Affairs
Advocacy Platform, i nuläget är det ordförande och ledamot. Styrelsen
upplever att de har blivit dåligt informerade om detta från tidigare styrelse och
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representanterna har fått mail ifrån olika EPSA- och IPSF-grupper utan att
veta varför.
Styrelsen är överens om att det här med representanter i olika grupper behöver
styras upp, såväl nationellt som internationellt.
Styrelsen beslutar:
- att välja Adam Andrén och Gabriella Andersson till SNAPS
representanter i EPSA Educational and Professional Affairs
Advocacy Platform
- att se över denna plattform i samband med revidering av stadgar i
höst.

§ 7. Nationella rådet
LD redogör för vad som togs upp på nationella rådet, vilket var tex:
- Sveriges apoteksförenings syn på farmaciutbildningar, där det bland annat
diskuterades angående kommunikationsträning under utbildning och om
bristande kommunikation beror på kunskapsbrist eller arbetssituationen på
apotek.
- Rådets förslag på revidering av utbildningsmålen, för att tydliggöra
skillnader och likheter mellan apotekar- och receptarieutbildningarna.
- Problemet med fusk och försök till vilseledande, där det diskuterades hur
situationen ser ut på de olika lärosätena samt vad som görs för att motverka
detta.
- Representanter från Linnéuniversitetet visade intresse för SNAPS. AA har
varit i kontakt med Linnéuniversitetets naturvetarförening för att diskutera
eventuellt medlemskap i SNAPS.
- Representanter från Uppsala Universitet hade funderingar angående Student
Exchange Programme, LD mailar dem kontaktuppgifter till IPSF-delegat samt
SEO.
GA uppmärksammar att det finns ett liknande råd för praktiken och påpekar
att det kan vara av intresse att SNAPS har en studentrepresentant där.
Styrelsen kommer att se över detta i samband med revidering av stadgar.

§ 8. Nationella studierådet
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Ett facebook-event är uppe, Charlotta Alvarmo, studierektor i
Samhällsfarmaci vid Uppsala Universitet samt ansvarig för praktikkurserna
vid Farmacevtiska fakulteten, har tackat ja till att inledningstala och lokal ska
finnas tillgänglig på Pharmen.
GA föreslår en sammanställning av kårernas åsiktsprogram för att undvika att
fokusera på sådant som redan står.
Diskussion angående marknadsföring av eventet. BQ föreslår en affisch eller
liknande, vilket även kan spridas på sociala medier. GA föreslår en kampanj
med potentiella scenarion som kan uppstå utifrån hur praktiken ser ut idag.
GA undrar om farmacistudenter vars kårer ej är medlemmar i SNAPS kan
bjudas in, tex receptariestudenter från Linnéuniversitetet. LD tar på sig att
maila Linnéuniversitetets representanter på Nationella rådet.
§ 9. Utvärdering vårmöte
Styrelsen diskuterar upplägget på vårmötet och alla är överens om att
skypemötesstrukturen fungerade väl.
Det var tråkigt att NTK ej närvarade samt att NTK och SAKS saknade förslag
på representant till valberedningen. Problemet med representanter till
valberedning måste lösas.

§ 10. Datum för höstmöte
GA lämnar mötet på grund av dålig täckning.
Styrelsen beslutar:
- att genomföra höstmötet antingen 17 eller 24 november, mer
exakt beslut tas senare.

§ 11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 12. Nästa möte
10 juni kl. 18.30
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§ 13. Mötet avslutas
AA avslutar mötet kl. 19.46

____________________________
Ordförande, Adam Andrén

____________________________
Sekreterare, Lina Dahlin

____________________________
Justerare, Bodil Qvarfordt
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