SNAPS Höstmöte 2015

Swedish National Association of Pharmaceutical Students
Höstmöte 26 november 2015
Plats: Skype
Mötesordförande: Adam Andrén
Närvarolista:
Representanter från SNAPS Styrelse: Ordförande Adam Andrén (AA), Sekreterare Lina
Dahlin (LD), Kassör Patrik Kagebeck (PK), PR-ansvarig Bodil Qvarfordt (BQ), EPSAdelegat Gabriella Andersson (GA), IPSF-delegat Maram Zaya (MZ)
SNAPS ämbetsmän: nIMP Coordinatior Linn Jansson (LJ)
Delegat från FaS: Josefin Jädernäs (JJ)
Delegat från SAKS: Johanna Börjesson (JB)
Delegat från NTK: Adjungerade: Wilhelm Sjöland

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Adam Andrén kl. 18.13

§ 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 Vårmötet 2015
Protokollet för SNAPS Vårmöte 2015 godkändes.
2. e. Godkännande av dagens föredragningslista
SNAPS Ordförande 2015 Adam Andrén yrkar på:
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Att i föredragningslistan lägga till ny punkt 2.f. Godkännande av sent inkomna
handlingar samt ny punkt 2.g. Adjungeringar.
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att i föredragningslistan lägga till ny punkt 2.f. Godkännande av sent
inkomna handlingar samt ny punkt 2.g. Adjungeringar

-

Att godkänna föredragningslistan med ändringar

2. f. Godkännande av sent inkomna handlingar
SNAPS Ordförande 2015 Adam Andrén yrkar på:
Att godkänna ”Skrivelse angående Proposition angående revidering av SNAPS syfte”
som bilaga till punkt 4.b.
Att godkänna ”Skrivelse angående Proposition angående åsiktsprogram” som bilaga till
punkt 4.c.
SAKS delegat Johanna Börjesson yrkar på:
Att lyfta ”Förslag till tillvägagångssätt vid vakanta poster” samt ”Budget 2016 samt
lägesrapport 2015 med kommentarer” som officiella handlingar till mötet.
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att godkänna ”Skrivelse angående Proposition angående revidering av
SNAPS syfte” som bilaga till punkt 4.b.

-

Att godkänna ”Skrivelse angående Proposition angående åsiktsprogram”
som bilaga till punkt 4.c.

-

Att godkänna ”Budget 2016 samt lägesrapport 2015 med kommentarer” som
bilaga till punkt 7.

-

Att godkänna ”Förslag till tillvägagångssätt vid vakanta poster” som bilaga
till punkt 10.

2. g. Adjungeringar
Wilhelm Sjöland adjungeras till mötet med närvarande- och yttranderätt.

Mötet ajournerades kl. 18.27
Mötet återupptogs kl. 18.37

§ 3. Verksamhetsplan 2016
Adam Andrén föredrar och beskriver den framtagna verksamhetsplanen för 2016.
SAKS delegat Johanna Börjesson yrkar på:
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Att under Verksamhet stryka första att-satsen:
att sammankalla medlemskårernas representanter till SNAPS samverkansråd två gånger
per år

Att under Verksamhet stryka fjärde att-satsen:
att sammankalla medlemskårerna till nationella studieråd två gånger per år

Att under organisation ändra att-sats nio så att nya lydelsen blir:
Att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas i samverkan med
medlemskårerna

Att under information ändra att-sats fyra så att nya lydelsen blir:
att via sociala medier och mässor verka för att inspirera farmacistudenter till att delta i
internationella utbyten och kongresser

Att under EPSA/IPSF stryka att-sats sju:
att öka medvetenheten om globala samhällsproblem

Att under EPSA/IPSF ändra att-sats sex så att nya lydelsen blir:
att assistera medlemskårer som vill anordna Public Health-event från IPSF eller EPSA
som syftar till att öka medvetenheten om globala samhällsproblem

Mötet ajournerades kl. 19.05
Mötet återupptogs kl. 19.15

FaS delegat Josefin Jädernäs yrkar på:
Under Organisation omformulera andra att-satsen till:
att fortsätta tillse att SNAPS styrdokument är lämpade för verksamheten och korrekt
utformade samt att under 2016 revidera SNAPS stadgar och syfte

Under Organisation omformulera fjärde att-satsen till:
att SNAPS styrelse verkar för att bibehålla kontakten med föregående verksamhetsårs
styrelse i erfarenhets- och lärandesyfte
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Under Organisation stryka:
att på medlemskårernas begäran assistera dem i att rekrytera kontaktpersoner till
SNAPS lokala grupp vid lärosätet

Under Information omformulera första att-satsen till:
att säkerställa att informationen från internationella kongresser tillgängliggörs för
medlemskårerna och lokala delegater

Under Information stryka:
att säkerhetsställa att informationen tillgängliggörs medlemskårernas utbytesstudenter

Under Verksamhet lägga till:
att ta fram ett nationellt åsiktsprogram som förenar Sveriges farmacistudenter och
underlättar representation mot organisationer så som EPSA och IPSF

Under Verksamhet lägga till:
att utvärdera och utveckla projektet SNAPS-weekend för genomförande under
verksamhetsåret 2017

SNAPS-mötet beslutar:
-

Att under Verksamhet stryka första att-satsen:
att sammankalla medlemskårernas representanter till SNAPS samverkansråd
två gånger per år

-

Att under Verksamhet stryka fjärde att-satsen:
att sammankalla medlemskårerna till nationella studieråd två gånger per år

-

Att under organisation ändra att-sats nio så att nya lydelsen blir:
att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas i samverkan med
medlemskårerna

-

Att under information ändra att-sats fyra så att nya lydelsen blir:
att via sociala medier och mässor verka för att inspirera farmacistudenter till
att delta i internationella utbyten och kongresser

-

Att under EPSA/IPSF stryka att-sats sju:
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att öka medvetenheten om globala samhällsproblem
-

Att under EPSA/IPSF ändra att-sats sex så att nya lydelsen blir:
att assistera medlemskårer som vill anordna Public Health-event från IPSF
eller EPSA som syftar till att öka medvetenheten om globala
samhällsproblem

-

Under Organisation omformulera andra att-satsen till:
att fortsätta tillse att SNAPS styrdokument är lämpade för verksamheten och
korrekt utformade samt att under 2016 revidera SNAPS stadgar och syfte

-

Under Organisation omformulera fjärde att-satsen till:
att SNAPS styrelse verkar för att bibehålla kontakten med föregående
verksamhetsårs styrelse i erfarenhets- och lärandesyfte

-

Under Organisation stryka:
att på medlemskårernas begäran assistera dem i att rekrytera kontaktpersoner
till SNAPS lokala grupp vid lärosätet

-

Under Information omformulera första att-satsen till:
att säkerställa att informationen från internationella kongresser
tillgängliggörs för medlemskårerna och lokala delegater

-

Under Information stryka:
att säkerhetsställa att informationen tillgängliggörs medlemskårernas
utbytesstudenter

-

Under Verksamhet lägga till:
att ta fram ett nationellt åsiktsprogram som förenar Sveriges
farmacistudenter och underlättar representation mot organisationer så som
EPSA och IPSF

-

Under Verksamhet lägga till:
att utvärdera och utveckla projektet SNAPS-weekend för genomförande
under verksamhetsåret 2017

-

Att godkänna Verksamhetsplan 2016 i sin helhet med de genomförda
ändringarna

SNAPS-mötet uppdrar SNAPS styrelse 2015:
-

Att göra redaktionella ändringar i Verksamhetsplan 2016
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-

Att i dokumentet för kongresspolicy lägga till en lydelse om
informationsöverföring av viktiga beslut från officiella delegater till
medlemskårerna

§ 4. Propositioner
4. a. Proposition angående mandatfördelningen vid SNAPS-mötena
SNAPS Styrelse 2015 har tagit fram följande förslag:
- 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.

FaS representant Josefin Jädernäs yrkar på:
Att stryka ordet ”kan” samt ändra ordet ”representera” till ”representerar” under § 4.3
Röstmandatfördelning
SAKS delegat Johanna Börjesson yrkar på:
Att ändra meningen under stadgar § 2.3 ”Det åligger medlemskår att i möjligaste mån
skicka en representant för den egna kåren till SNAPS-mötets sammanträden.” till ” Det
åligger medlemskår att i möjligaste mån skicka två representanter för den egna kåren till
SNAPS-mötets sammanträden.”

SNAPS-mötet beslutar:
- att i SNAPS stadgar ändra lydelserna i paragraf 2.3, 4.2 samt 4.3 så att de nya
lydelserna blir:
§ 2.3 Medlemmars skyldigheter
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Det åligger medlemskår att varje år erlägga den av SNAPS-mötet beslutade
årliga avgiften till SNAPS. Det åligger medlemskår att i möjligaste mån skicka
två representanter för den egna kåren till SNAPS-mötets sammanträden.
Medlemskårerna bör föra dialog med SNAPS i ärenden som handläggs av
enskild medlemskår och kan vara av betydelse för SNAPS agerande.
§ 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
representerar samtliga röstmandat.

4. b. Proposition angående revidering av SNAPS syfte
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att bordlägga punkten till vårmötet 2016

4. c. Proposition angående åsiktsprogram
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att bordlägga punkten till vårmötet 2016

§ 5. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013
Diskussion angående hur punkten ska behandlas, då styrelsen för 2013 inte fått tag på
någon revisor samt själva är svåra att få tag på.
SNAPS ordförande Adam Andrén yrkar på:
Att uppdra SNAPS styrelse att ta fram ett bakgrundsmaterial till avsaknad av
revisionsberättelse från 2013.
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att bordlägga punkten till dess att mer information inkommit.

-

Att uppdra SNAPS styrelse att ta fram ett bakgrundsmaterial till avsaknad av
revisionsberättelse från 2013 för presentation under vårmötet 2016.
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§ 6. Prövan av ansvarsfrihet för 2013 års styrelse
SNAPS ordförande Adam Andrén yrkar på:
Att bordlägga punkten till dess att mer information inkommit.
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att bordlägga punkten till dess att mer information inkommit.

SAKS delegat Johanna Börjesson inkommer med en ordningsfråga:
Att ta en paus samt att byta plats på punkt 7. Budget 2016 och punkt 8. Val av SNAPS
styrelse 2016.

Mötet ajourneras kl. 20.26
Mötet återupptas kl. 20.32

SNAPS-mötet beslutar:
-

Att riva upp godkännande av föredragningslistan med ändringar i punkt § 2.
e.

-

Att byta plats på punkt § 7. Budget 2016 och punkt § 8. Val av SNAPS
styrelse 2016.

-

Att godkänna föredragningslistan med samtliga ändringar.

§ 7. Val av SNAPS styrelse 2016
Josefin Jädernäs lämnar mötet och ersätts av FaS suppleant Louise Lindberg.
Valberedningen har bestått av en representant från FaS och en representant från SAKS.
Skriftliga motiveringar har skickats ut i förväg. Dessa kompletteras med muntliga
presentationer av de kandidater som valt att närvara. Under respektive val lämnar
närvarande kandidater mötet.
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att välja Wilhelm Sjöland till ledamot i SNAPS styrelse 2016.
Att välja Josephine Ingemarsson till kassör i SNAPS styrelse 2016.
Att välja Josefin Jädernäs till EPSA-kontaktperson i SNAPS styrelse 2016.
Att lämna posten ordförande vakant.
Att lämna posten sekreterare vakant.
Att lämna posten PR-ansvarig vakant.
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-

Att lämna posten IPSF-kontaktperson vakant.

§ 8. Budget 2016
8. a. Lägesrapport 2015
Patrik Kagebeck föredrar.
8. b. Fastställande av medlemsavgift 2016
Mötet fastställer medlemsavgiften till 6 kr per medlem och termin.
8. c. Fastställande av budget 2016
Patrik Kagebeck föredrar.

Mötet ajourneras kl. 21.52
Mötet återupptas kl. 21.57

SAKS delegat Johanna Börjesson yrkar på:
Att budgetposten ”SNAPS-weekend” under intäkter byter namn till ”SNAPS aktiviteter
deltagaravgifter och utökas till 2000 kr.
Att budgetposten ”SNAPS aktiviteter inkl. SNAPS-weekend” under utgifter byter namn
till ”SNAPS aktiviteter” och utökas till 7000 kr.
Att budgetposten ”Marknadsföring inklusive trycksaker” utökas till 5500 kr.
FaS delegat Josefin Jädernäs yrkar på:
Att budgetposten ”Ev. framtida sponsorer” byter namn till ”Sponsring för projekt” och
budgeteras 5000 kr.
Att budgetposten ”Marknadsföring inklusive trycksaker” utökas till 6000 kr.
Att budgetposten ”SNAPS aktiviteter inkl. SNAPS-weekend” under utgifter utökas till
6000 kr.

SNAPS-mötet beslutar:
-

Att budgetposten ”Ev. framtida sponsorer” under intäkter byter namn till
”Sponsring för projekt” och budgeteras till 5000 kr.

-

Att budgetposten ”SNAPS-weekend” under intäkter byter namn till ”SNAPS
aktivitet” och budgeteras till 2000 kr.
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-

Att budgetposten ”SNAPS aktivitet inkl. SNAPS-weekend” under utgifter
byter namn till SNAPS aktivitet” och budgeteras till 7000 kr.

-

Att budgetposten ”Marknadsföring inklusive trycksaker” utökas till 6000 kr.

-

Att godkänna budget för 2016 i sin helhet efter genomförda ändringar.

§ 9. Val av firmatecknare 2016
Praxis har varit att ordförande och kassör var för sig tecknar föreningens firma.
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att välja Josephine Ingemarsson till firmatecknare 2016.

§ 10. Ytterligare val
10. a. Revisor
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att bordlägga val av revisor till vårmötet 2016.

10. b. Revisorssuppleant
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att bordlägga val av revisorssuppleant till vårmötet 2016.

10. c. SEP ordförande 2016
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att bordlägga val av SEP ordförande 2016 till vårmötet 2016.

10. d. nIMP 2016
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att bordlägga val av nIMP 2016 till vårmötet 2016.

SNAPS-mötet beslutar:
-

Att bifoga ”Förslag till tillvägagångssätt vid vakanta poster” som ett stöd till
sittande styrelse, kommande styrelse samt valberedning för att hitta
kandidater till de vakanta ämbetena.
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§ 11. Internationell information
11. a. IPSF
Maram Zaya föredrar. IPSF World Congress 2015 hölls i Indien.General Assembly tog till
exempel beslut om att tillsätta en ny position i det europeiska regional working office,
regional media and publications officer. Nästa års World Congress kommer att hållas i
Zimbabwe. IPSF har som mål att förstärka SEP-projektet samt att förbättra
kommunikationen med kontaktpersoner.

11. b. EPSA
Gabriella Andersson föredrar. En nyhet är till exempel att EPSA startar ett mentorsprojekt
där studenter kan söka mentorer inom olika farmaceutiska yrken, mer information kommer
upp på hemsidan senare. Nästa Annual Congress kommer att hållas i Finland.

12. Rapport från medlemskårerna
12. a. FaS
Josefin Jädernäs föredrar. Uppsala har jobbat med att revidera apotekarprogrammet, beslut
ska fattas innan årsskiftet. Fakulteten har lagt fram ett förslag om att införa betyget VG på
examensarbetet, men studenterna är kritiska till detta. Beslut ska tas i december. Fakulteten
har även tagit fram förslag om att ha en examensjobb-symposium samt en
diplomeringscermoni efter praktiken. 2017 kommer ett nytt masterprogram inom drug
development.
12. b. SAKS
Johanna Börjesson föredrar. Programrevideringen fastställdes förra året och nu jobbas det
med beställning av kurser. Det tittas på genomströmningen i apotekarprogrammet, vilken
har försämrats. Utbildningsrådet har pratat om eventuell uppstart av fadder- eller
amanuensprogram. Fakulteten har beslutat om att införa flergradig betygsskala på alla
program och det ska tas beslut på exakt utformning. Utbildningsrådet har tagit fram en lista
på vad som är meriterande vid eventuell konkurrens vid internationalisering, till exempel
examensjobb utomlands.
12. c. NTK
Punkten utgår.

§ 13. Rapport från SNAPS styrelse 2015
13. a. Ordförande
Adam Andrén föredrar. En summering av verksamheten kommer att presenteras på
vårmötet i och med verksamhetsberättelsen. AA har haft möte med representanter från
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Medicinska studentkåren i Umeå och bollat tankar om ett framtida samarbete. AA
meddelar också att ett samverkansråd planeras i december.
13. b. Övrigt
SNAPS ledamot Maria Antonsson har nyligen deltagit på Nationella rådet för
farmaciutbildningar. Inget övrigt att meddela.

§ 14. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 15. Tid och plats för vårmötet
26 april på Skype.

§ 16. Mötet avslutas
Adam Andrén avslutar mötet kl. 22.35.

____________________________
Ordförande, Adam Andrén

____________________________
Sekreterare, Lina Dahlin

____________________________
Justerare, Patrik Kagebeck
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