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Protokoll SNAPS styrelsemöte
2015-11-11
kl. 20.00
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)
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av AA kl. 20.03

§ 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. Punkten bordlades.
2.5. Dagens föredragningslista godkändes med ändringen ny punkt § 9.
Ersättning för deltagande vid nationella rådet, följande punkter justeras
därefter.

§ 3. SNAPS styrelsemedlemmar berättar
3.1. Adam har inget särskilt att meddela.
3.2. Patrik har jobbat med bokföring.
3.3. Lina har skrivit protokoll.
3.4. Maria har justerat protokoll.
3.5. Gabriella har deltagit på EPSA-kongress i Malta, tillsammans med många
deltagare från Sverige. EPSA ska starta ett mentorsprogram där studenter kan
söka mentor inom områden som de är intresserade av.
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3.6. Punkten utgår.
3.7. Bodil har inget särskilt att meddela.

§ 4. Proposition
Styrelsen beslutar
- Att inkomma med proposition angående stadgeändringar på
höstmötet enligt följande:
Att i SNAPS Stadgar ändra lydelserna i paragraf 4.2 samt 4.3 så att den
nya lydelsen blir:
§ 4.2 Sammansättning
SNAPS-mötet består av SNAPS styrelse, två representanter och en
suppleant från varje medlemskår samt eventuella observatörer från
medlemskårerna. Kårrepresentanterna utses på det sätt respektive
medlemskår beslutar.
§ 4.3 Röstmandatfördelning
Varje medlemskår har ett röstmandat per 100 kårmedlemmar inskrivna på
utbildningen som leder till farmaceutisk examina. Då antalet inskrivna
studenter ej överskrider 100 vid ett lärosäte erhålls ett garantimandat. Om
en medlemskår äger egen majoritet dämpas dess mandat så att
medlemskårens antal mandat uppgår till totalen av övriga kårers
sammanlagda mandat minus ett. Röstmandatet är knutet till de av
medlemskåren valda representanterna vilka kan representera samtliga
röstmandat.

§ 5. Höstmöte
AA har skrivit ett utkast på Verksamhetsplan 2016 och presenterar denna för
styrelsen. Därefter följer diskussion om vissa omformuleringar.
Styrelsen beslutar
- Att godkänna förslaget på Verksamhetsplan 2016 efter de
ändringar som diskuterats och inkomma med detta förslag till
höstmötet.
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§ 6. SNAPS Weekend
SNAPS Weekend tvingades ställas in på grund av endast nio stycken
anmälningar. Styrelsen diskuterar eventuella andra förslag på aktivitet som
styrelsen 2016 kan ordna. Det kanske är bra att ordna något tillsammans med
t.ex. Apotekarsocieteten. Det kan också vara lämpligt att ha höstmötet i
samband med en större aktivitet. Diskussion behöver föras med
medlemskårerna.

§ 7. Styrelseavslutning
GA föreslår Luccegasquen på Pharmen 5 december i Uppsala. Det finns
budget för boende för de som ej bor i Uppsala. Styrelsen hörs mer om detta på
Facebook.

§ 8. Ämbetsmannabeskrivningar
För att kunna skriva ihop ämbetsmannabeskrivningar för alla poster, utöver
det som står i stadgar, uppmanar AA alla styrelsemedlemmar att hjälpa till
genom att skriva lite om sin post. Vikt bör läggas på sådant som inte redan
står i stadgar eller sådant som AA kanske inte tänker på samt sådant som ej
får missas.

§ 9. Ersättning för deltagande vid nationella rådet
Maria Antonsson ska representera SNAPS vid nationella rådet.
Styrelsen beslutar
- Att ersätta Maria Antonsson för resa och boende för deltagande
vid nationella rådet.

§ 10. Övriga frågor
MA frågar om lägesrapport från SNAPS till nationella rådet. AA ska skriva
ihop lite. GA skickar dokument från EPSA.
GA lyfter att det snart är dags för höstmöte och undrar om alla har en påtänkt
efterträdare. Det konstateras att i dagsläget finns två intresserade. Styrelsen
uppmanas att höra med folk, sprida på facebook och liknande för att hitta en
fulltalig styrelse till 2016.
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§ 11. Nästa möte
Meddelas senare.

§ 12. Mötet avslutas
AA avslutar mötet klockan 21.05

____________________________
Ordförande, Adam Andrén

____________________________
Sekreterare, Lina Dahlin

____________________________
Justerare, Bodil Qvarfordt
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