SNAPS Vårmöte 2015

Swedish National Association of Pharmaceutical Students
Vårmöte 22 april 2015
Plats: Skype
Mötesordförande: Adam Andrén
Närvarolista:
Representanter från SNAPS Styrelse: Ordförande Adam Andrén (AA), Sekreterare Lina
Dahlin (LD), Kassör Patrik Kagebeck (PK), Ledamot Maria Antonson (MA), PR-ansvarig
Bodil Qvarfordt (BQ), EPSA-delegat Gabriella Andersson (GA), IPSF-delegat Maram
Zaya (MZ)
Delegat från FaS: Josefin Jädernäs (JJ)
Delegat från SAKS: Aiga Adamsone (AAd)
Delegat från NTK: Adjungerade representanter från SNAPS Styrelse 2014: Mikael Boberg (MB), Rosa
Xie (RX), Linn Jansson (LJ)

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av AA kl. 17.03

§ 2. Formalia
2. a. Val av mötesordförande
Adam Andrén valdes till mötesordförande.
2. b. Val av mötessekreterare
Lina Dahlin valdes till mötessekreterare.
2. c. Val av justeringsperson
Patrik Kagebeck valdes till justeringsperson.
2. d. Godkännande av protokoll för Höstmötet 2014
Protokollet för SNAPS Höstmöte 2014 godkändes.
2. e. Godkännande av dagens föredragningslista
Dagens föredragningslista godkändes, med ändringen: ny punkt 9: Beslut om
utgående vinst/förlust, följande punkter justerades i fallande ordning.
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§ 3. Fyllnadsval PR-ansvarig 2015
Vid höstmötet 2014 lämnades posten SNAPS PR-ansvarig vakant. Bodil Qvarfordt har
sedan mars 2015 varit tillförordnad av SNAPS styrelse 2015 som PR-ansvarig. BQ ger
en muntlig presentation och berättar om tidigare erfarenheter samt mål med posten.
SNAPS-mötet beslutar:
-

att välja in Bodil Qvarfordt till PR-ansvarig för verksamhetsåret 2015.

§ 4. Fyllnadsval IPSF-kontaktperson 2015
Vid höstmötet 2014 lämnades posten SNAPS IPSF-kontaktperson vakant. Maram Zaya
tillförordnades av SNAPS styrelse 2014. MZ ger en muntlig presentation och berättar
om mål med posten.
Josefin Jädernäs poängterar att MZ sökte posten till Höstmötet 2014 men ej kunde
väljas in på grund av bristande underlag. SNAPS styrelse meddelar att arbetet har gått
bra och känner sig trygga med MZ.
SNAPS-mötet beslutar:
-

att välja in Maram Zaya till IPSF-kontaktperson för verksamhetsåret 2015.

§. 5. Verksamhetsberättelse 2014
Linn Jansson ansluter till mötet.
Ordförande 2014 Mikael Boberg presenterar 2014 års verksamhetsberättelse för mötet.
Medlemskårerna gavs tillfälle att fråga MB om verksamhetsberättelsen. MB tackar
medlemskårerna för ett bra samarbete.
SNAPS-mötet beslutar:
-

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2014 och lägga den till
handlingarna.

§ 6. Resultat- och balansrapport 2014
Kassör 2014 Rosa Xie presenterar resultatrapporten 2014. Tidigare bokföringsfel har
under verksamhetsåret korrigerats och dessa korrigeringar förtydligas för mötet.
RX presenterar balansrapporten 2014.
SNAPS-mötet beslutar:
-

att godkänna resultat- och balansrapport 2014 och lägga dessa till
handlingarna.
2

SNAPS Vårmöte 2015

§ 7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014
RX presenterar revisionsberättelsen från revisor Erik Sinervo.
SNAPS-mötet beslutar:
-

att lägga 2014 års revisionsberättelse till handlingarna.

§ 8. Prövan om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse
SNAPS-mötet beslutar:
-

att bevilja SNAPS styrelse 2014 ansvarsfrihet.

§ 9. Beslut om utgående vinst/förlust
SNAPS-mötet beslutar:
-

att balansera årets resultat mot balanserad vinst/förlust.

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan för 2015
SNAPS-mötet beslutar:
-

att fastställa verksamhetsplanen för 2015.

§ 11. Val av valberedning
JJ presenterar Farmacevtiska Studentkårens kandidat Rebecka Pihl.
AAd påpekar att AUR arbetar under SAKS och inte har någon kandidat att presentera.
GA föreslår att AUR borde se över hur detta ska skötas framöver och arbeta för att föra
in arbetet med att ta fram en kandidat i kårens löpande rutiner.
SNAPS-mötet beslutar:
-

att välja Rebecka Pihl som FaS representant i SNAPS valberedning

-

att ge SNAPS styrelse 2015 förtroendet att tillförordna representanter i
SNAPS valberedning utifrån förslag från medlemskårerna.
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§ 12. Propositioner
12. a. Proposition angående kongresspolicy
I enlighet med verksamhetsplanen 2015 har SNAPS sett över kontrakten vid
kongressdeltagande och tagit fram ett förslag på policydokument.
GA presenterar proposition angående kongresspolicy och förtydligar förändringar.
Diskussion väcktes angående hur röstning i General Assembly bör genomföras om de
två officiella delegaterna inte kommer överens. SNAPS styrelse anser att detta är något
som hör hemma på SNAPS styrelsemöten. JJ trycker på att det är av vikt att SNAPS har
en tydlig strategi för hur en sådan situation hanteras. Diskussion landar i att SNAPS
styrelse tar med tankarna, men att en sådan reglering ej hör till ett policydokument.
SNAPS-mötet beslutar:
-

att anta policydokument angående ersättning för IPSF- och EPSAkongresser

-

att uppdra SNAPS styrelse 2015 att utreda hur votering ska lösas när
delegaterna inte kommer överens under General Assembly.

12. b. Proposition angående revidering av SNAPS stadgar
AA presenterar proposition angående revidering av SNAPS stadgar.
SNAPS-mötet beslutar:
-

att uppdra SNAPS styrelse 2015 att till Höstmötet 2015 ta fram ett reviderat
förslag på SNAPS stadgar och presentera detta för på Höstmötet 2015.

12. c. Proposition angående revidering av SNAPS syfte
AA presenterar proposition angående revidering av SNAPS syfte.
SNAPS-mötet beslutar:
-

att uppdra SNAPS styrelse 2015 att till Höstmötet 2015 ta fram ett reviderat
förslag på SNAPS syfte och presentera detta för beslut på Höstmötet 2015.

12. d. Proposition angående utredning av eventuellt åsiktsprogram
AA berättar att SNAPS styrelse har identifierat ett behov av styrning och guidning i hur
SNAPS skall förhålla sig i frågor angående Nationell studiebevakning. AA presenterar
proposition angående utredning av eventuellt åsiktsprogram.
SNAPS-mötet beslutar:
-

att uppdra SNAPS styrelse 2015 att till Höstmötet ta fram ett förslag på ett
åsiktsprogram för SNAPS och presentera detta för beslut på Höstmötet 2015.
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§ 13. Internationell information
13. a. IPSF
MZ berättar om kongresserna som äger rum i sommar, World Congress i Indien samt
det lokala African Pharmaceutical Symposium. Studenter från Sverige har visat intresse
för båda. MZ berättar också om hälsokampanjerna som IPSF håller.

13. b. EPSA
GA berättar om Annual Reception i Bryssel samt EPSA Annual Congress i Toulouse.
På General Assembly under Annual Congress valdes EPSAs nya styrelse, där poster
fortfarande är vakanta. EPSA vill jobba mer för samverkan mellan olika
vårdprofessioner, till exempel med hjälp av Pharmaceutical care, pharmaceutical law
och mer samhällsfarmaci. EPSA vill också jobba mer för att inkludera soft skills i
utbildningen.
GA lyfte frågan angående hur kårerna vill få information angående EPSA och IPSF.
LJ berättar om IMP-projektet inom EPSA. GA trycker på att detta är en bra sak för
kårerna att marknadsföra.

§ 14. Rapport från studentkårerna
14. a. FaS
JJ berättar om revidering av apotekarprogrammet på Uppsala Universitet. FaS har
interna diskussioner angående hur de kan utveckla sitt internationella utskott och
kontakten med SNAPS. FaS jobbar vidare med att anpassa kåren utefter medlemmarnas
behov och önskemål.
14. b. NTK
Punkten utgår då ingen från NTK är närvarande.
14. c. SAKS
AAd berättar om arbetsmarknadsmässan ALARM samt arbetet med studiebevakning.
Apotekarprogrammet håller på att läggas om, med hjälp av utbildningskommittéer och
studentrepresentanter. Ett problem för studenterna har varit tillgången på tentamessalar,
något som SAKS försöker jobba för att förbättra.

§ 15. Övriga frågor
JJ berättar om tankar som väcktes under EPSA Annual Congress och pekar på
potentialen hos SNAPS Weekend-evenemanget. JJ hoppas att SNAPS tar tillvara på det
och utnyttjar sin nationella position.
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JJ vill att kandidatpresentationer även för fyllnadsvalen kommer ut till framtida möten.

§ 16. Tid och plats för höstmöte
SNAPS-mötet beslutar:
-

att uppdra SNAPS styrelse 2015 att senast 1 september 2015 föreslå tid och
plats för höstmöte.

§ 17. Mötet avslutas
Adam Andrén avslutar mötet kl. 18.40

____________________________
Ordförande, Adam Andrén

____________________________
Sekreterare, Lina Dahlin

____________________________
Justerare, Patrik Kagebeck
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