SNAPS Styrelsemöte 2015-09-16

Protokoll SNAPS styrelsemöte
2015-09-16
kl. 19.00
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. 19.05.

§ 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. Förgående mötesprotokoll bordlades till nästa möte.
2.5. Dagens föredragningslista godkändes.

§ 3. SNAPS styrelsemedlemmar berättar
3.1. AA meddelar att sommaren har varit lugn, men han t.ex. svarat på de
mail som inkommit under sommaren.
3.2. PK meddelar att han har haft kontakt med Apoteket AB angående
sponsring samt deras deltagande på SNAPS weekend.
3.3. LD meddelar att hon har skrivit färdigt protokoll samt haft koll på mailen.
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3.4. MA meddelar att hon har läst protokoll från kårerna och uppmärksammat
att det pratas som eventuellt byte av betygssystem på Sahlgrenska Akademin i
Göteborg, men inget är klart än. MA har också deltagit i IPSF-kongress.
3.5. GA meddelar att hon har tagit emot anmälningar och betalningar till
EPSA-kongressen i Malta i höst. Via EPSA har SNAPS fått förfrågan från
Serbien angående utbyte, GA skickade detta vidare till kårerna men inget svar
har inkommit. EPSA har skrivit ett uttalande angående att farmaceuter med
speciell utbildning ska få ge vaccinationer på apotek, GA lyfter frågan om
detta är något som SNAPS bör skicka till t.ex. Dagens Apotek, styrelsen
tycker att det är en bra ide.
3.6. MZ meddelar att hon har förberett samt deltagit på IPSF-kongressen
under sommaren, mer om detta senare.
3.7. BQ meddelar att sommaren har varit lugn PR-mässigt.

§ 4. Utvärdering av IPSF World Congress 2015
Under IPSF WC valdes ny styrelse till nästa verksamhetsår. Det beslutades
även om att arrangera ett IPSF symposium i Europa om två år.
Under kongressen uppstod en del problem. Personal från hotellet gick in i
gästernas rum utan förvarning. Mycket indisk media var på plats utan att detta
hade meddelats innan. Reception Committee ska skriva en rapport om detta,
som även innehåller förklaringar angående budget samt sent utkommen
information.
MZ skickade in rapport till IPSF innan kongressen vilket gav Svenska
delegationen rösträtt.
AA för en diskussion med FaS angående äskan av kongressersättning.
Styrelsen diskuterade hur det kan undvikas att deltagare som inte är
tillräckligt motiverade åker med på kongress, där 75 % deltagande förväntas,
samt hur en sådan situation ska hanteras. Ingen konkret lösning hittades.

§ 5. SNAPS Weekend
BQ utses till sammankallande för projektgruppen för SNAPS Weekend, där
mindre beslut kan förberedas och eventuellt tas. Större beslut såsom tema och
budget bör involvera hela styrelsen. PK har tidigare tagit på sig att kolla upp
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lokal samt har kontakt med sponsor, varför även PK vill vara med på
projektgruppens möte.

§ 6. Halvårsrapport
(MA lämnar mötet.)
PK redogör för budget- och resultatrapport efter första halvåret detta
verksamhetsår.

§ 7. Stadgar och styrdokumentets revision
AA utses till sammankallande av projektgruppen för revision av stadgar och
styrdokument.

§ 8. Övriga frågor
8.1. GA berättar att farmacistuderande på Umeå Universitet eventuellt
kommer att flyttas från NTK till medicinska fakulteten och därmed byta kår.
Detta innebär att SNAPS kanske behöver prata med den nya kåren angående
medlemskap. AA tar på sig att maila programrådet för receptarie- och
apotekarstudenter på Umeå Universitet.
8.2. MZ påminner om World Pharmacist Day 25 september och väcker frågan
om hur SNAPS ska uppmärksamma detta. Styrelsen kommer överens om att
bolla tankar och idéer utanför mötestid.

§ 9. Nästa möte
Meddelas via mail.

§ 10. Mötet avslutas
AA avslutar mötet klockan 20.15.
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____________________________
Ordförande, Adam Andrén

____________________________
Sekreterare, Lina Dahlin

____________________________
Justerare, Bodil Quarfordt
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