Swedish National Association of Pharmaceutical Students
Höstmöte 2014-11-30 Kl. 10.00
Plats: Medicinareberget, Göteborg

Mötesordförande: Mikael Boberg

Närvarolista:

SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael Boberg (MB), Sekreterare Katrina Dee (KD), Kassör
Rosa Xie (RX), EPSA-delegat Linn Jansson (LJ), IPSF-delegat Emmi Inabe (EI), PR-ansvarig
Emma Winberg (EW), Ledamot Natalie Landén (NL)

FaS: Gabriella Andersson (GA), Emelie Smedshammar (ES)

SAKS: Aiga Adamsone (AAd)

NTK: Emil Samuelsson (ES)

§1. Mötet öppnades av Mikael Boberg klockan 10.03.

§2. Formalia
-

Mikael Boberg valdes till mötesordförande.

-

Katrina Dee valdes till mötessekreterare.

-

Aiga Adamsone (§1-17), Emelie Smedshammar (§1-12), Emil Samuelsson (§1-12)
och Gabriella Andersson (§13-17) valdes till justerare av dagens mötesprotokoll.

-

Adam Andrén, Lina Dahlin, Patrik Kagebeck, Natacha Wamil, Maria Antonsson,
Sabina Vedia Fuentes, Hanna Buchholz, Emma Jönsson, Maram Zaya och Gabriella
Andersson adjungerades med närvarande- och yttranderätt.

-

Protokoll från SNAPS Vårmöte 2014 godkändes med redaktionella ändringar.

-

Föredragningslista godkändes med följande ändringar; Tillägg av en ny §12
”Fyllnadsval”, förflyttning av punkt ”SEP ordförande 2014” till §12 Fyllnadsval,
ändring av samtliga paragrafer i rätt turföljd samt ändra ordet ”Höstmöte” till
”Vårmöte” i dåvarande §13.

§3. Motion från FaS
GA föredrog FaS motion gällande stadgandet av SNAPS-samverkansråd.
SNAPS styrelse ställde sig positiva till FaS Motion.

Mötet beslutade att bordlägga beslutet om FaS Motion till efter §5. Propositioner i
föredragningslistan på grund av mötestekniska skäl

§4. Verksamhetsplan 2015
MB föredrog SNAPS version på SNAPS Verksamhetsplan för 2015 och GA föredrog FaS
version på SNAPS Verksamhetsplan 2015.

Mötet beslutade FaS version på SNAPS Verksamhetsplan 2015 med följande ändringar;
-

Ändra meningen ”Att på medlemskårernas begäran assistera dem i att rekrytera
kontaktpersoner vid lärosätet” till nya lydelsen ”att på medlemskårernas begäran
assistera dem i att rekrytera kontaktpersoner till SNAPS lokala grupp vid
lärosätet”

-

Lägga till meningen; ”Att se över SNAPS ekonomiska satsningar och arbeta för
etablera en långsiktig ekonomisk bas” under rubriken ”Organisation”

-

Lägga till meningen; ”Att arbeta för att etablera en långsiktig kontakt med ett
revisionsföretag” under rubriken ”Organisation”

-

Lägga till meningen; ”Att SNAPS styrelse verkar för att finnas tillgängliga som
alumner för styrelsen under kommande verksamhetsår” under rubriken
”Organisation”

Mötet ajournerades klockan 11.55.
Mötet återupptogs klockan 12.06.

§5. Propositioner

a) Proposition angående §9 Studentrepresentanter i SNAPS stadgar (2:a läsningen)
Mötet beslutade att godkänna den andra läsningen av propositionen ”§9
Studentrepresentanter i SNAPS stadgar”

b) Proposition angående Allmän språkbehandling av SNAPS stadgar (2:a läsningen)
Mötet beslutade att godkänna den andra läsningen av propositionen ”Allmän
språkbehandling av SNAPS stadgar”

Återupptagande av §3 Motion från FaS

Mötet beslutade att godkänna FaS motion gällande stadgandet av SNAPS-samverkansråd
med följande ändringar;
-

§9 SNAPS-samverkansråd istället för §10 i SNAPS stadgar

-

Ändra lydelsen ”2 gånger/termin” till ”2 gånger/år”

§6. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013

Tyvärr fanns ingen revisionsberättelse för 2013 att redovisa samt besluta om under Höstmötet.
Mötet beslutade att bordlägga §6 ”Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013” till
Vårmötet 2015

§7. Prövan av ansvarsfrihet för 2013 års styrelse

Mötet saknade revisionsberättelsen för 2013. Revisionsberättelsen skall styrka om revisorerna
ansåg att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet eller ej.

Mötet beslutade att bordlägga §7 ”Prövan av ansvarsfrihet för 2013 års styrelse” till
Vårmötet 2015

§8. Budget 2015
a) Lägesrapport 2014
RX föredrog lägesrapporten för 2014.

b) Fastställande av medlemsavgift 2015
Mötet beslutade att godkänna medlemsavgiften på 12 kronor/år för år 2015

c) Fastställande av budget 2015
RX föredrog budgeten för 2015
FaS yrkade på att öka utgifterna för ”Bokföring och Ekonomisk redovisning” med
5000 kronor, sänka 3500 kronor under ”Marknadsföring”, sänka utgifterna i
”Föreningens medlemskap (i EPSA & IPSF)” med 1500 kronor samt ändra
benämningen ”Årlig aktivitet; SNAPS-weekend” till ”SNAPS aktiviteter inklusive
SNAPS-weekend”

Mötet beslutade att godkänna SNAPS budget 2015 med FaS yrkan

Mötet ajournerades klockan 13.16.
Mötet återupptogs klockan 13.22.

§9. Val av SNAPS styrelse 2015
Valberedningen föredrog.
Presentation av kandidaterna:

1. Ordförande
Muntlig presentation av: Adam Andrén

2. Sekreterare
Muntlig presentation av: Lina Dahlin

3. Kassör
Muntlig presentation av: Patrik Kagebeck

4. EPSA- kontaktperson
Muntlig presentation av: Gabriella Andersson

5. IPSF-kontaktperson
Muntlig presentation av: Maram Zaya

6. Ledamot
Muntlig presentation av: Maria Antonsson

7. PR-ansvarig
Muntlig presentation av: Natacha Wamil uteblev. Presentation utfördes av Hanna
Buchholz från SNAPS valberedning istället.

Valresultat av nya styrelsen:
Ordförande: Adam Andrén
Sekreterare: Lina Dahlin
Kassör: Patrik Kagebeck
EPSA-kontaktperson: Gabriella Andersson
IPSF-kontaktperson: Vakant
Ledamot: Maria Antonsson
PR-ansvarig: Vakant

§10. Val av firmatecknare
Mötet beslutade att välja Adam Andrén och Patrik Kagebeck som SNAPS firmatecknare för
2015

§11. Ytterligare val
a) Revisor
Vakant

b) Revisorssuppleant

Vakant
c) SEP ordförande 2015
Mötet beslutade att välja Sabina Vedia Fuentes som SEP-ordförande (SEO) för 2015

d) nIMP 2015
Mötet beslutade att välja Linn Jansson som nIMP för 2015

§12. Fyllnadsval
a) SEP-ordförande 2014
Mötet beslutade att fyllnadsvälja Sabina Vedia Fuentes som SEP-ordförande (SEO)
för 2014

b) SNAPS intern revisor 2014
c) Mötet beslutade att fyllnadsvälja Erik Sinervo som SNAPS interna revisor för 2014

d) FaS och SAKS representant i SNAPS valberedning 2014
Mötet beslutade att fyllnadsvälja Emma Jönsson som FaS representant samt Hanna
Buchholz som SAKS representant i SNAPS valberedning för 2014

Mötet ajournerades klockan 15.16.
Mötet återupptogs klockan 15.26.

§13. Information och rapporter
a) Nationella Rådet
-

Apotekarprogrammen vid Göteborgs universitet samt Uppsala universitet håller
på att revideras där bland annat praktiken planeras bli uppdelat i två
praktikperioder.

-

Universiteten har under en tid satsat en del på att göra reklamfilmer för att locka
studenter att plugga på respektive universitet till Sveriges framtida
läkemedelsexperter.

b) Nationella Studierådet
-

Under det Nationella Studierådsmötena som hölls i Göteborg respektive Uppsala
under 2014 hade mötet fokus på den enkät som SNAPS hade utformat inför mötet

angående studierelaterade frågor och praktikperioden. I både Göteborg och i
Uppsala samlades ett fåtal studenter samt praktiksamordnare i Uppsala och mötet
diskuterade kring hur SNAPS kan få en ökad studentengagemang på denna typ av
evenemang.

c) Medlemskårerna
a. SAKS
Aiga Adomeson föredrog kring det som AUR hade diskuterat på sina
möten, bland annat kring det misstänkta fusket som sker gällande val av
praktikplats.

b. FaS
Gabriella Andersson meddelade att en stor fråga hos FaS och på den
Farmaceutiska fakulteten är revidering av Apotekarprogrammen.
Fakulteten kommer troligtvis börja med att revidera apotekarprogrammet
eftersom att det har störst behov av revideringen (dagens 309 hp behöver
bli 300 hp). Revideringen av receptarie programmet kommer fortsätta när
revideringen av apotekarprogrammet är klar.

c. NTK
Emil Samuelsson meddelade att NTK i dagsläget inte har någon bra
kontakt med studenterna som går Receptarieprogrammet vid Umeå
universitet. Han ser dock positivt på frågan att etablera en god kontakt med
receptariestudenterna.

d) SNAPS-weekend
Under mötet berättar styrelsen kring årets SNAPS-weekend. Sammanlagt deltog
ungefär 20 studenter från Göteborgs universitet, Uppsala universitet samt Umeå
universitet.

e) SNAPS ordförande
Mikael Boberg berättar om sitt år som ordförande och tackar samtliga för gott
samarbete.

f) SNAPS styrelse övrigt
Emma Winberg meddelade kring de initiala samarbetena med NEPSAC och om
Training Norden som förväntas hållas under 2016.

§14. Internationell Information
a) IPSF
Emmi Inabe föredrog.
-

Årets IPSF-kongress hölls i Porto där många deltagare från Sverige och SNAPS
var med och bidrog till en lyckad kongress. Linn Jansson var SNAPS OD i Porto.
Nästa IPSF-kongress kommer hållas i Indien.

-

Samarbetsavtalet ”Memorandum of Understanding” mellan EPSA och IPSF blev
färdigställt under 2014.

-

IPSF har skapat en regional working group för Europa där SNAPS skall ingå i för
att verka för IPSF:s interna kommunikation mellan medlemsorganisationerna. En
så kallad ”Euro hour” kommer planeras att hållas den första tisdagen varje månad.

b) SEP
-

Ingen information från SEP gavs under mötet.

c) EPSA
Linn Jansson föredrog.
-

TWINNET håller på att utveckla en ”studentguide” om stipendier och EU-pengar
som finns att söka för att göra ett TWINNET-utbyte.

-

Framtida EPSA-kongresser kommer hållas 13-19 april i Frankrike där anmälan
öppnas 1/12-2014. Andra framtida EPSA-event kommer äga rum i Portugal och
på Malta.

-

EPSA Vision & Mission – Alla medlemsorganisationer ska enas kring vilka
områden EPSA ska arbeta inom. Målet är att skapa ett utskick med alla Europas
farmacistudenters gemensamma åsikt i olika frågor.

-

I dagsläget finns två möjliga praktikplatser inom IMP; vid GSK i London och vid
Fresenius Kabi. Inga sökande från Sverige har hittills anmält sig. LJ meddelade
även att hon vill införa en blogg där hon kan marknadsföra nuvarande och
framtida IMP-platser och berätta om utländska studenter som är på IMP-praktik!

§15. Övrigt
Inga övriga meddelanden under mötet.

§16. Tid och plats för vårmötet
Mötet beslutade att nästkommande SNAPS-styrelse får bestämma datum, tid och plats för
SNAPS vårmöte 2015

§17. Mötet avslutas
MB avslutade Höstmötet klockan 16.19.

____________________________

____________________________

Ordförande, Mikael Boberg

Sekreterare, Katrina Dee

____________________________

_____________________________

Justerare §1-12, Emil Samuelsson

Justerare, Aida Adamsone

_____________________________

_______________________________

Justerare§1-12, Emelie Smedshammar

Justerare§13-17, Gabriella Andersson

