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Protokoll SNAPS styrelsemöte
2016-07-26
kl. 19.00
Skype

Närvarolista
Mötesordförande: Sandra Ingel
SNAPS styrelse: Ordförande, Sandra Ingel; Kassör, Josephine Ingemarsson; EPSA-LS,
Josefin Jädernäs; PR-ansvarig, Karin Inadsson; IPSF-CP, Marian Attalla
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Formalia
3. Meddelanden
4. SNAPS Weekend
5. IPSF World Congress 2016
6. EPSA Autumn Assembly 2016
7. Presentation för nya farmacistudenter
8. Övriga frågor
9. Ordet fritt
10. Nästa möte
11. Mötets avslutande
§ 96. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Sandra Ingel kl.19.01

§ 97. Formalia
97.1. Kallelseförfarandet godkändes.
97.2. Mötesprotokoll 2016-05-30 godkändes.
97.3. Sandra Ingel valdes till mötesordförande.
97.4. Josefin Jädernäs valdes till mötessekreterare.
97.5. Josephine Ingemarsson valdes till justeringsperson.
97.6. Dagens föredragningslista godkändes.

§ 98. Meddelanden
Josephine (Kassör)
Lön är utbetald till vår revisor.
Skattedeklarationen är inskickad.
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Apoteket AB sponsrar oss om 50 000kr även detta år.
Pengar till introdagarna för Sandra+Josefin är överförda till Sandra
Josefin (EPSA Liaison Secretary)
EPSAs styrelse och team 2016/2017 är nu fulltaliga
Karin (PR ansvarig)
Det är inbokat att vi ska hålla ett föredrag för de nya receptarie- och apotekarstudenterna i
Uppsala den 20 september kl.10.15
§ 99. SNAPS weekend
Efter beslut att hålla SNAPS höstmöte och SNAPS weekend separerat så läggs två förslag
på datum för SNAPS weekend fram. 11-13 november eller 18-20 november. Höstmötet är
preliminärbokat till den 22 november, men kan flyttas till den 29 november om vi finner
detta lämpligt. Innan beslut fattas bör det undersökas när 7,5 hp kurserna skriver sina tentor
så att datumen passar så många stundeter som möjligt.
Beslut om datum för SNAPS weekend bordläggs till nästa möte
Sandra och Josephine uppdras se över budgeten för SNAPS weekend
Lisa och Josefin uppdras undersöka möjliga lokaler i Uppsala
Karin och Marian uppdras undersöka boende för tillresande studenter från Göteborg och
Umeå
Wilhelm uppdras komma med förslag på teman till föreläsningarna under SNAPS
weekend, samt resealternativ för tillresande studenter
§ 100. IPSF World Congress 2016
Marian åker med en annan student från Sverige och eftersom hon är ensam OD förväntas
resten av styrelsen backa upp henne genom de plattformar vi använder oss utav, framförallt
Facebook och WhatsApp. Marian uppmuntras också att med hjälp från Karin uppdatera
SNAPS sociala medier under hela kongressen.
§ 101. EPSA Autumn Assembly 2016
Anmälan för EPSA Autumn Assembly är öppen och styrelsen uppmuntras att personligen
uppmuntra studenter att anmäla sig. Kongressen tar plats 1-6 november i Rumäninen.
Såhär långt har fyra studenter från Sverige anmält sig.
Styrelsen beslutar att välja Josefin som SNAPS OD under EPSA AA 2016
§ 102. Presentation för nya farmacistudenter
En PowerPoint presentation om SNAPS behöver förberedas inför presentationer i
Göteborg och Uppsala.
Karin och Wilhelm uppdras ta fram en PowerPoint till nästa möte, med stöd från Josefin
och Marian beträffande EPSA och IPSF.
§ 103. Övriga frågor
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a) National Public Health Coordinator
EPSA har efterfrågat en nationell Public Health Coordinator för Sverige. Denna person
skulle vara ansvarig för kontakten med EPSAs centrala Public Health and Social Services
Coordinator och förmedla denna info till SNAPS och de lokala studentkårerna. Ett förslag
är att lägga detta uppdrag på SNAPS ledamot och göra detta till en tillikapost.
b) Upptakten
Vi ska börja planera upptakten och alla som har några tips eller idéer om vad vi ska göra
uppmanas maila detta till Sandra.
§ 104. Ordet fritt
§ 105. Nästa möte
Nästa möte är onsdagen den 17 augusti kl.18.00.
§ 106. Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 19.39 av ordförande Sandra Ingel.

____________________________
Ordförande, Sandra Ingel

____________________________
Sekreterare, Josefin Jädernäs

____________________________
Justeringsperson, Josephine Ingemarsson
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