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Mötesordförande: Sandra Ingel
SNAPS styrelse: Ordförande, Sandra Ingel; Kassör, Josephine Ingemarsson; EPSA-LS,
Josefin Jädernäs; Ledamot, Wilhelm Sjöland; Sekreterare, Lisa Johansson
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Formalia
3. Meddelanden
4. SNAPS åsiktsprogram
5. Revidering av SNAPS stadgar
6. SNAPS weekend 2016
7. PR-ansvarig, bilaga 1
8. Inför ALARM och Pharmada
9. Ekonomisk ersättning för ALARM och Pharmada
10. Belastningsschema
11. Övriga frågor
12. Ordet fritt
13. Nästa möte
14. Mötets avslutande
§ 34. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Sandra Ingel kl. 19.13
§ 35. Formalia
35.1. Kallelseförfarandet godkändes
35.2. Protokoll 2016-01-24 och 2016-02-07 godkändes. Prokollet från 2016-01-19
bordlades till nästa möte.
35.3. Sandra Ingel valdes till mötesordförande.
35.4. Lisa Johansson valdes till mötessekreterare.
35.5. Wilhelm Sjöland valdes till justeringsperson.
35.6. Föredragningslistan godkändes
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§36. Meddelanden
Sandra
Verksamhetsberättelsen för 2015 ska komma senast 1 april så att vi kan se över den innan
vårmötet där den ska presenteras av Adam.
Josephine
Jag vill meddela att vi tillslut fått vår spons på 25000kr ifrån Apoteket AB för HT-15. Jag
har också fått verksamhetsberättelsen ifrån Adam Andrén för HT- 2015, som jag nu skickat
till Apoteket AB och dessutom tackat för deras spons 2015. Jag hoppas nu på att Adelina
(kontakperson) kommer att vara på plats på Pharmadan, så att jag kan prata med henne
angående fortsatt samarbete med dem 2016.
Det jag har betalat än så länge ifrån vårt företagskonto är hemsidan och domänen, tröjorna
till SNAPS/ALARM, Mingelmiddag för tre personer och EPSA-avgiften är betald.
Josefin
Annual Reception i Bryssel är 15 mars. Jag åker till Bryssel sön-ons.
Sverige har fortfarande reserverade platser kvar till EPSA Annual Congress.
Sista dag för att lämna in punkter till EPSAs GA är 18 mars.
För att Sverige ska få rösträtt i EPSA ska jag lämna in min LS report senast 1 april.
Medlemsavgiften för 2016 har Josephine betalat idag
Wilhelm
Bodil Qvarfordt (tidigare styrelsemedlem) berättade om marknadsföringen förra året och
jag har då mest översiktligt planerat marknadsföring för SNAPS-weekend.
Jag har dock ej lyckats få Cremona (Chalmers studentbokhandel) att bistå med ett
presentkort till ALARM så efter mötet ska jag köpa 2 biobiljetter för utlottning och godis
att bjuda på vid montern.
Jag har slutligen på olika håll sökt lämplig kandidat för PR-posten men kan inte uppvisa
något resultat då intresset har varit väldigt svalt.
Lisa
Inga meddelanden
Marian
Inga meddelanden
§ 37. SNAPS åsiktsprogram
37.1. SNAPS syfte måste förtydligas för att ett åsiktsprogram ska kunna tas fram.
Diskussion om ett åsiktsprogram passar SNAPS. Möjligen passar det bättre med ”position
papers”, som är en reaktion på den fråga som är aktuell just nu.
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§ 38. Revidering av SNAPS stadgar
38.1. Förra styrelsen påbörjade revidering av stadgan. Deras påbörjade arbete ska skickas
in så att arbetet kan fortgå.

§ 39. SNAPS-weekend 2016
39.1. Förra kassören har lagt upp en budget för SNAPS weekend 2016 på 7000 kr. Förra
året låg den på 18 000 kr, men då den aldrig blev av lade dem i princip inga pengar alls på
SNAPS weekend. Den ligger på en låg summa i år, då förra styrelsen valde att detta år
skulle bli ett år där man utvecklade SNAPS weekend, men inte genomförde den. Vi har en
budget för marknadsföringen på 6000kr och än så länge har vi använt 1165kr (kostnad för
tröjorna), men summan kommer att stiga när vi väl genomfört ALARM och Pharmada.
Förra året så marknadsfördes SNAPS weekend via sociala medier och genom att sätta upp
affischer på universiteten här i Uppsala och i Göteborg. Eftersom SNAPS-weekend ställdes
in på grund av det fanns för få anmälda deltagare det gångna året måste eventet
marknadsföras på annat vis.
Marknadsföringen måste ske mer aktivt, (inte förlita sig på sociala medier och affischer).
Samarbete med kårerna skulle eventuellt underlätta marknadsföringen.

§ 40. SNAPS vårmöte
40.1. SNAPS-mötet är det högst beslutande organet och hålls med bl.a. representanter från
de olika medlemskårerna.
Mötet beslutar att SNAPS-vårmöte ska äga rum 26/4.

§ 41. PR-ansvarig, bilaga 1
41.1. En kandidatnominering till PR-ansvarig har kommit in.
Mötet beslutar att tillförordna Karin Inadsson som SNAPS PR-ansvarig fram till Vårmötet
2016.

§ 42. Inför ALARM och Pharmada
42.1. Diskussion om vad som ska förmedlas till medlemmar och andra intresserade. I
montern kommer det finnas ett quiz där det finns chans att vinna biobiljetter. En infobroschyr om SNAPS verksamhet har tagits fram och SNAPS ska satsa på att vara aktiv på
sociala medier inför och under mässorna.
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§43. Ekonomisk ersättning för ALARM och Pharmada
43.1. SNAPS betalar resan för de som åker från Uppsala/Göteborg till ALARM/Pharmada.
Denna gång åker Josefin och Lisa till Göteborg för att stå med Wilhelm på ALARM.
Mötet beslutar att ersätta Josefin och Lisa för deras resa tur och retur till ALARM för den
totala summan av 1680kr.

§44. Belastningsschema
44.1. Styrelsens medlemmar ska meddela om tentaperioder eller inbokade resor för att det
inte ska krocka med styrelsemöten eller tilldelade uppgifter. Ett belastningsschema
kommer att delas med styrelsen via Google Drive.

§45. Övriga frågor
§46. Ordet fritt
§47. Nästa möte
Nästa möte äger rum 17 mars kl. 19.00
§48. Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 20.19 av ordförande Sandra Ingel.

____________________________
Ordförande, Sandra Ingel

____________________________
Sekreterare, Lisa Johansson

__________________________________
Justeringsperson, Wilhelm Sjöland
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Bilaga 1

Hej,
Mitt namn är Karin Inadsson och jag läser just nu min åttonde termin på apotekarprogrammet.
Om jag ska beskriva mig som person så är jag väldigt ambitiös, målmedveten, öppen för att
lära mig nya saker och är bra på att ta in information. Att gå på apotekarprogrammet har ökat
mina kunskaper, noggrannhet och även hjälpt mig att analysera och förstå problem väl. Jag är
även en väldigt social tjej som gillar att prata och träffa nya människor. Det är viktigt för mig
att klara mina studier, men även att få en bild av hur arbetslivet ser ut. På detta sätt får jag nya
erfarenheter och samtidigt bygga på mitt sociala nätverk.
Jag försöker vara delaktig i annat förutom studierna, då det både är nyttigt och lärorikt.
Anledningen till att jag vill engagera mig i just SNAPS, är för att SNAPS verkar för alla
farmacistudenter och ger möjligheten att kommunicera och träffa på andra studenter som
brinner för farmaci. Jag är övertygad att det är viktigt att som student att engagera sig och
kommunicera och träffa personer från ”samma” område. Det öppnar nya vägar, man lär sig
otroligt mycket av varandra och självklart ha man roligt.
Att sitta som PR-ansvarig, har jag faktiskt aldrig gjort tidigare. Tidigare erfarenheter som jag
har är att jag arbetar just nu som studentambassadör för Uppsala Universitet både lokalt och
centralt. Jag har även suttit som styrelsemedlem i Sveriges farmaceuter där jag t.ex. var med i
planeringen av en farmaci-inspirationshelg för studenter. Det är på ett sätt marknadsföring för
både det farmaceutiska utbildningar. Men det som får mig att tro att jag skulle passa som PRansvarig är att jag har ett stort intresse för det jag studerar och brinner för det.
Jag är intresserad av att vara med i SNAPS då jag är en person som tycker det är viktigt att
marknadsföra de farmaceutiska programmen och yrket. Sedan är det även viktigt för mig att
stärka farmaceuternas roll i samhället och öka vår yrkesstolthet.
Att få chansen att delta i SNAPS kommer bidra väldigt mycket till mig som person och
student. Men jag övertygad att jag med min ambition förhoppningsvis kommer kunna bidra
lika mycket som medlem.
Med vänliga hälsningar
Karin Inadsson
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