SNAPS Vårmöte 2016

Swedish National Association of Pharmaceutical Students
Vårmöte 26 april 2016
Plats: Skype
Mötesordförande: Sandra Ingel
Närvarolista:
Representanter från SNAPS Styrelse: Ordförande, Sandra Ingel; Sekreterare, Lisa
Johansson; Kassör, Josephine Ingemarsson; PR-ansvarig, Karin Inadsson; EPSA-delegat,
Josefin Jädernäs; Ledamot, Wilhelm Sjöland
SNAPS ämbetsmän: Delegat från FaS: Oskar Holmér
Delegat från SAKS: Johanna Börjesson
Delegat från NTK: Adjungerade: Patrik Kagebeck, Adam Andrén, Gabriella Andersson
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Formalia
3. Fyllnadsval
4. Verksamhetsberättelse 2015
5. Resultat- och balansrapport 2015
6. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015
7. Prövan av ansvarsfrihet för 2015 års styrelse
8. Fastställande av verksamhetsplan 2016
9. Prövan av ansvarsfrihet för 2013 års styrelse
10. Val av valberedning
11. Propositioner
12. Internationell information
13. Rapport från medlemskårerna
14. Övriga frågor
15. Ordet fritt
16. Tid och plats för Höstmöte
17. Mötets avslutande

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Sandra Ingel kl. 19:06
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§ 2. Formalia
2.a. Godkännande av kallelseförfarandet
Mötet godkänner kallelseförfarandet
2. a. Val av mötesordförande
Sandra Ingel valdes till mötesordförande.
2. b. Val av mötessekreterare
Lisa Johansson valdes till mötessekreterare.
2. c. Val av justeringsperson
Johanna Börjesson valdes till justeringsperson.
2. d. Godkännande av protokoll för Vårmötet 2015
Protokollet för SNAPS Höstmöte 2015 godkändes.
2. e. Godkännande av dagens föredragningslista
SNAPS Ordförande 2016 Sandra Ingel yrkar på:
Att i föredragningslistan lägga till ny punkt 2.f. Godkännande av sent inkomna
handlingar samt ny punkt 2.g. Adjungeringar; ny punkt 4, verksamhetsberättelse
2015; att lägga till revisor, revisorsuppleant, SEO-ordförande och nIMP under
Fyllnadsval;
SNAPS-mötet beslutar
- Att godkänna föredragningslistan med ovanstående ändringar
2. f. Godkännande av sent inkomna handlingar
SNAPS Ordförande 2016 Sandra Ingel yrkar på:
Att godkänna ” Verksamhetsplanen för 2016” som bilaga till punkt 8.
SNAPS-mötet beslutar
- Att godkänna ”Verksamhetsplanen för 2016” som bilaga till punkt 8.
2. g. Adjungeringar
Linn Jansson, Patrik Kagebeck, Adam Andrén och Gabriella Andersson
adjungeras till mötet med närvarande- och yttranderätt.
§ 3. Fyllnadsval
3.a. Ordförande 2016
Kandidatpresentationen skickades ut en vecka innan mötet. Sandra har varit
tillförordnad ordförande för SNAPS sedan januari.
SNAPS-mötet beslutar
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-

Att välja Sandra Ingel till ordförande för SNAPS 2016.

3.b. IPSF contactperson 2016
Kandidatpresentationen skickades ut en vecka innan mötet. Marian Attalla har
varit tillförordnad IPSF contactperson för SNAPS sedan januari.
SNAPS-mötet beslutar
-

Att välja Marian Attalla till IPSF contactperson för SNAPS 2016.

3.c. PR-ansvarig 2016
Karin Inadsson har varit tillförordnad PR-ansvarig sedan mars och
kandidatpresentationen skickades ut en vecka innan mötet.
SNAPS-mötet beslutar
-

Att välja Karin Inadsson som PR-ansvarig för SNAPS 2016.

3.d. Sekreterare 2016
Lisa Johansson har varit tillförordnad sekreterare sedan januari.
Kandidatpresentationen skickades ut en vecka innan mötet.
SNAPS-mötet beslutar
-

Att välja Lisa Johansson som sekreterare för SNAPS 2016.

3.e. Revisor
Erik Sinervo var revisor för SNAPS 2015 och vill ställa upp som revisor även
för 2016.
SNAPS-mötet beslutar
-

Att välja Erik Sinervo som revisor för SNAPS 2016.

3.f. Revisorsuppleant
Vakant
SNAPS-mötet beslutar
-

Att vakantsätta posten

3.g. SEP ordförande
Vakant
SNAPS-mötet beslutar
-

Att vakantsätta posten

3.h. nIMP
Vakant
SNAPS-mötet beslutar
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-

Att vakantsätta posten

§ 4. Verksamhetsberättelse 2015, bilaga 1
Adam Andrén föredrar
Medlemskårerna ansåg att verksamhetsberättelsen var bristfällig både språkligt
och uppbyggnadsmässigt.
SNAPS-mötet beslutar
-

Att återremittera verksamhetsberättelsen 2015 till 2015 års styrelse för att
åter lyftas på SNAPS Höstmöte 2016.

§ 5. Resultat- och balansrapport 2015, bilaga 2, 3 och 4
Patrik Kagebeck föredrar
Tidigare år har inte blivit balanserade i bokföringen vilket nu rättats till.
Anledningen till att organisationen gått med vinst är att SNAPS-weekend 2015
ställdes in. Medlemskårerna önskar att en kommentar om resultatet bifogas.
SNAPS-mötet beslutar
-

Att godkänna resultat- och balansrapport för 2015 och lägga dessa till
handlingarna tillsammans med en förklaring till bokslutet.
Att balansera årets resultat i ny räkning
Att balansera tidigare års icke balanserade resultat i ny räkning.

§ 6. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015, bilaga
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att godkänna 2015 års revisionsberättelse och lägga den till handlingarna.

§ 7. Prövan av ansvarsfrihet för 2015 års styrelse
Medlemskårerna anser sig inte kunna ge 2015 års styrelse ansvarsfrihet förrän
verksamhetsberättelsen för 2015 är återremitterad och godkänd.
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att bordlägga beslutet om ansvarsfrihet för 2015 års styrelse till Höstmötet.

Mötet ajourneras 21.13
Mötet återupptas 21.28
§ 8. Fastställande av verksamhetsplan för 2016
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I verksamhetsplanen som godkändes på Höstmötet står det under verksamhet
och nationell studiebevakning att ett av målen för 2016 är:
- att utveckla och utvärdera projektet SNAPS weekend för genomförande under
verksamhetsåret 2017
Då SNAPS weekend blev inställt 2015 på grund av lågt deltagarantal ansåg man
att det inte borde genomföras en SNAPS weekend under 2016 utan att man
istället ska se vad som kan förbättras inför 2017.
SNAPS styrelse 2016 håller dock inte med om detta beslut och vill att lydelsen i
verksamhetsplanen ändras så att SNAPS weekend kan genomföras under 2016.
Anledningen till detta är att vi tycker att det är synd att ställa in det största event
som SNAPS anordnar under ett verksamhetsår. Sponsorer har även uttryckt ett
intresse för SNAPS weekend och utan det eventet har SNAPS inte lika mycket
att erbjuda sponsorer och har därför svårare att skriva avtal.
För att förhindra att eventet liksom 2015 måste ställas in har styrelsen undersökt
hur man marknadsfört eventet tidigare och gjort upp en marknadsföringsplan.
Denna marknadsföringsplan skickades tyvärr inte med möteshandlingarna som
en bilaga, men kommer att mailas ut till kårrepresentanterna efter mötet.
SNAPS styrelse 2016 yrkar på:
-

Att ändra nuvarande lydelse ” att utveckla och utvärdera projektet SNAPS
weekend för genomförande under verksamhetsåret 2017” till ” att utveckla
och utvärdera projektet SNAPS weekend”.

SNAPS-mötet beslutar:
- Att fastställa verksamhetsplanen för 2016 med lydelsen ”att utveckla och
utvärdera projektet SNAPS weekend”.
§ 9. Val av firmatecknare 2016
SNAPS bör tecknas av två personer. Kassör Josephine Ingemarsson är redan vald som
firmatecknare. Ordförande är den andra personen att bli vald som firmatecknare.
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att välja Sandra Ingel till firmatecknare 2016.

§ 10. Prövan av ansvarsfrihet för 2013 års styrelse
Styrelsen 2013 har inte beviljats ansvarsfrihet då ingen revisionsberättelse skrivits för detta år.
SNAPS styrelse 2016 yrkar på:
-

Att bevilja ansvarsfrihet för 2013 års styrelse utan revisionsberättelse med
hänvisning till följande: "Om styrelsen i en ideell förening inte beviljats
ansvarsfrihet så har föreningen, genom den nyvalda styrelsen, ett år på sig
att väcka talan i domstol. Om det inte sker så får den gamla styrelsen
automatiskt frihet från ansvar. Detta enligt Hemström, som hänvisar till
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handelsbalken 18:9. Den som döms kan få betala skadestånd till föreningen.
(Oktober 2011)"
(Källa: Hemström, Carl (1988), Organisationernas rättsliga ställning: om
ekonomiska och ideella föreningar. Stockholm: Norstedts Förlag, sid. 143145.)
SNAPS-mötet beslutar:
-

Bevilja 2013 års styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsår 2013.

§ 11. Val av valberedning
Som medlem i SNAPS ingår det i kårernas ansvar att utse en valberedare per
medlemskår som sedan utgör SNAPS valberedning.
SAKS kandidat heter Linn Jansson. FaS har inget kandidat.
SNAPS-mötet beslutar:
- Att välja Linn Jansson till SNAPS valberedare
- Att vakantsätta den andra posten som valberedare och uppdra FaS att utse sin
representant och meddela SNAPS styrelse.
12. Propositioner
12. a. Proposition angående mandatfördelning vid SNAPS-möten, andra läsningen
SNAPS-mötet beslutar:
- Att godkänna propositionen angående mandatfördelning vid SNAPS-möten,
andra läsningen.
12. b. Proposition angående revidering av SNAPS syfte
SNAPS styrelse 2016 yrkar på:
- Att stryka propositionen då en proposition som rör hela stadgan kommer att tas
upp under punkt 12.d.
SNAPS-mötet beslutar:
- Att stryka propositionen angående revidering av SNAPS syfte
12. c. Proposition angående åsiktsprogram
SNAPS styrelse 2016 yrkar på:
-

Att bordlägga propositionen då vårens arbete har riktats in på en omfattande
revidering av stadgan. SNAPS styrelse 2016 ämnar påbörja revidering av
SNAPS åsiktsprogram under sommaren och början av höstterminen

SNAPS-mötet beslutar:
-

Att bordlägga propositionen angående åsiktsprogram till Höstmötet 2016.
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12.d. Proposition angående revidering av SNAPS stadgar, bilaga 1 och 2
SNAPS-styrelse föreslår:
-

-

-

-

att byta benämning på SNAPS-mötet till SNAPS fullmäktige i samtliga
avsnitt där detta benämns i stadgan (§2-4, §6-9 samt §11-14). Ordinarie
SNAPS fullmäktige kallas för Vårmöte respektive Höstmöte för att göra
stadgan enklare att läsa.
att styrelseledamöternas mandatperioder ska ändras så att tre av de sju
befintliga styrelseposterna har mandatperioden 1 juli till 31 juni (§4.64.7, §7.1).
att ändra benämningen på officiell kontaktperson för EPSA till EPSA
Liasion Secretary under alla berörda paragrafer i stadgan(§4.7, §6.2,
§7.1, §7.6-7.7, §8).
att ändra benämningen på officiell kontaktperson för IPSF till IPSF
Contact Person under alla berörda paragrafer i stadgan (§4.7, §6.2,
§7.1, §7.6-7.7, §8).

I §1. Sammansättning och ändamål har följande ändringar gjorts:
§1.1. Förtydliganden om vilka organisationer/kårer som äger rätt att bli medlem
i SNAPS
§1.2. Förtydligande att SNAPS är den organisation som avses.
§1.3. Förtydligande av SNAPS syfte
I §2. Medlemskap har följande ändringar gjorts:
§2 har ändrats efter de förändringar som gjordes i §1.1.
I §2.3. har medlemskårernas skyldigheter gentemot SNAPS förtydligats.
I §5. Kårrepresentanter har följande ändringar gjorts:
Omformulering av en mening.
I §6. Styrelsen har följande ändringar gjorts:
Förtydligande kring hur ofta styrelsen förväntas sammanträda.
I §7. Befattningshavare har följande förändringar gjorts:
Förtydligande kring styrelseledamöternas respektive ansvarsområden och
ansvarsuppgifter.
I §8-9 har redaktionella ändringar genomförts.
I §10 Valberedningen har följande ändringar gjorts:
Förtydligande när kårerna ska utse en representant till SNAPS valberedning.
Fas yrkar på:
-

att stryka lydelsen ”och ska vara styrelsen tillhanda senast två dagar innan
detta” i §10.1.

SAKS förlikar sig med yrkandet.
I §11. Ekonomi har följande ändringar gjorts:
§11.2 Listat SNAPS intäkter
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§11.3 Förtydligande kring hur medlemsavgiften beräknas
§11.4 Förtydligande hur ofta medlemsavgiften ska betalas in
I §13. Stadgeändring har följande ändringar gjorts:
SNAPS-styrelse yrkar på att stryka den sista meningen ”För ändring av
skrivning under kapitel 1, 12 eller 13 i denna stadga, krävs dessutom
godkännande i minst ¾ av medlemskårerna högsta beslutande organ.”
FaS och SAKS förlikar sig med yrkandet.
FaS yrkar på:
-

att under §4.3. rad 4 ändra ”den” till ”de”
att under §4.3. skriva ”Röstmandaten är knutna”
att under §4.7. använda sammabenämning för ”det kommande året” och
”nästa verksamhetsår” för budget, verksamhetsplan och medlemsavgift.

SAKS och SNAPS-styrelse förlikar sig med yrkandet
SAKS yrkar på:
-

att under §4.6. stryka ”att förrätta val av valberedningen”.

SNAPS styrelse yrkar på:
-

att ändra lydelsen till ”att kungöra valberedningens sammansättning”

SAKS och FaS förlikar sig med yrkandet.
FaS yrkar på:
-

att i §7.1. och §7.5. ändra så att alla befattningshavare står i formen bestämd
singularis.

SNAPS-styrelse yrkar på att skriva dem i formen obestämd singularis.
SAKS och FaS förlikar sig med yrkandet.
Johanna yrkar på:
-

att under § 9.1 lägga till ordet "av" i meningen "SNAPS-samverkansråd
består av SNAPS ordförande, medlemskåernas ordföranden samt
medlemskårernas studieråds/utbildningsråds ordföranden eller av
medlemskåren annan utsedd representant.”

FaS och SNAPS styrelse förlikar sig med yrkandet.
SAKS yrkar på:
-

att under § 12.1 ändra meningen "SNAPS räkenskaper, verksamhet och
förvaltning granskas av två av SNAPS fullmäktige valda revisorer" till
"SNAPS räkenskaper, verksamhet och förvaltning granskas utav den av
SNAPS fullmäktige valda revisorn och revisorssuppleanten."

FaS och SNAPS-styrelse förlikar sig med yrkandet.
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SAKS yrkar på:
-

att det genomförs en redaktionell revidering av stadgan för att rätta till
eventuella stavfel och missade mellanslag.

FaS och SNAPS-styrelse förlikar sig med förslaget.
SNAPS-mötet beslutar:
-

att godkänna propositionen med ovanstående ändringar
att genomföra en redaktionell revidering av stadgan för att rätta eventuella
stavfel och missade mellanslag

§ 13. Internationell information
13. a. IPSF
Marian, IPSF Contact Person har skickat in följande meddelande:
” Hittills är det jag och en annan student som är anmälda till kongressen.
Kongressen äger rum 29e juli till och med 7 augusti i Harare, Zimbabwe.
Anmälan är fortfarande öppen för de som är intresserade. Under kongressen
kommer en folkhälsokampanj pågå som handlar om Neglected Tropical
Diseases. I övrigt försöker IPSF hitta ett sätt att samarbeta med FN samt ordna
nya praktikplatser hos WHO.”
13. b. EPSA
Jag har precis kommit hem från EPSA Annual Congress som i år hölls i
Helsingfors, Finland 18-24 april. Vi var tre studenter från Sverige som åkte och
vad jag kunde utläsa så var alla väldigt nöjda med kongressen.
Under General Assembly har vi valt EPSAs styrelse 2016/2017 och det finns
fortfarande vissa poster som är vakanta. Bland annat Vice President of Public
Relations och en del koordinatorposter. Mer info kan ni hitta på EPSAs officiella
hem- och facebooksida.
Vi röstade även igenom en motion för omstrukturering av just EPSAs styrelse
och team så Vice President of Mobility är numera Mobility Coordinator och
Vice Presient of External Affairs har blivit till de två posterna Vice President of
External Relations samt Vice President of European Affairs.
En annan rolig grej är att motionen som föreslogs av BPhD, Germany och som
vi (SNAPS, Sweden) var ”seconder” på; att nomineringar för HLMs (Honorary
Life Members) ska vara de officella delegaterna tillhanda senast 24 timmar
innan beslut, röstades igenom enhälligt.
Utöver detta kommer Educational Department att lägga till en femte pelare i
EPSAs utbildningsprogram (just nu består de av: 1. Extend Your Knowledge, 2.
EPSA Activities and Opportunities, 3. Develop Your Soft Skills, 4. From
Students to Students) och den femte pelaren ska göra det möjligt för företag att
hålla en föreläsning mot en viss summa pengar (tänk samarbetsavtal). Innehållet
9

SNAPS Vårmöte 2016

ska dock vara i utbildningssyfte och inte för att lobba för företaget eller deras
policys etc.

Mer kan jag berätta att EPSA Summer University hålls i Białystok, Polen 2-8
augusti (registreringen öppnar 1 maj) .Autumn Assembly kommer att hållas i
Cluj, Rumänien 1-6 november (registreringen öppnar 15 juli). AC 2017 kommer
att hållas i Kranjska Gora, Slovenien. AA 2017 kommer att hållas i Brno,
Tjeckien och AC 2018 kommer att hållas i Barloo, Nederländerna.
Mer info angående EPSA och uppdateringar från GA kommer att komma i min
reserapport som kommer publiceras på SNAPSs hemsida och är det något
särskilt ni är intresserade av så är ni alltid välkomna att maila: epsa@snapsonline.se Se även till att hålla utkik på SNAPS hem- och facebooksida. Just nu
kan man bland annat söka IMP placements och för att bli EPSA trainer.
§ 14. Rapport från medlemskårerna
14.1. FaS
Pharmada gick som planerat. Företag, studenter och andra deltagare har varit
nöjda. Nytt för i år var att vi hade stängt första timmen för alla som inte var
medlemmar i kåren. Det blev då mycket lugnare första timmen och medlemmar
som såväl företag var mycket nöjda med idén.
FaS har under terminen haft interna problem med en stor vattenskada i kårhuset
men detta har inte påverkat studiebevakningen.
På studieråden har det nya apotekarprogrammet diskuterats, nu senast om att det
skulle implementeras nya förkunskapskrav mellan terminerna. Beslutet som togs
i områdesnämnden var att besluta enligt GRUFFs förslag på nya krav. Kåren
reserverade sig från beslutet i både GRUFF och områdesnämnden.
I områdesnämnden var det väldiga diskussioner där delegaterna var tveksamma
till om antalet deltagare på studieråden kan representera majoriteten av
studenternas åsikt. FaS står ändå kvar vid att reservera sig från GRUFFs och
områdesnämndens beslut.
14.2. SAKS
SAKS (AUR) har under våren valt att fokusera på att arbeta med kvalitén i våra
gruppexaminationer. Vi har därför samlat in åsikter, diskuterat frågan i rådet och
sammanställer just nu en skrivelse som kommer att skickas till
programledningen innan terminens slut.
Utöver detta har vi fokuserat på det som fungerar bra i utbildningen och delat ur
priser till flera lärare och andra funktioner. Vi följer även fortfarande frågan om
flergradig betygsskala på vår fakultet samt arbetar med förberedelserna inför en
grillkväll för apotekarstudenter i maj.
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§ 15. Örviga frågor

§ 16. Ordet fritt
§17. Tid och plats för Höstmötet
Preliminärt datum sätts till 22 november.
§18. Mötets avslutande
Mötet avslutas av mötes ordförande Sandra Ingel 23.07.

____________________________
Ordförande, Sandra Ingel

____________________________
Sekreterare, Lisa Johansson

____________________________
Justerare, Johanna Börjesson
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