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Protokoll SNAPS styrelsemöte
2016-09-04
kl. 10.00
Axmar/Skype

Närvarolista
Mötesordförande: Sandra Ingel
SNAPS styrelse: Ordförande, Sandra Ingel; Kassör, Josephine Ingemarsson; EPSA-LS,
Josefin Jädernäs; Ledamot, Wilhelm Sjöland; Sekreterare, Lisa Johansson; PR-ansvarig,
Karin Inadsson; IPSF-CP, Marian Attalla
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Formalia
3. Meddelanden
4. Ekonomisk ersättning för IPSF World Congress 2016
5. Officiella delegater för EPSA Autumn Assembly 2016
6. Ersättning för officiella delegater för EPSA Autumn Assembly 2016
7. Public Health Campaigns
8. SNAPS-weekend
9. Övriga frågor
10. Ordet fritt
11. Nästa möte
12. Mötets avslutande
§ 117. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Sandra Ingel kl. 10.02

§ 118. Formalia
118.1. Kallelseförfarandet godkändes
118.2. Mötesprotokoll 2016-07-26 godkänns. Mötesprotokoll 2016-08-17 bordläggs tills
nästa möte.
118.3. Sandra Ingel valdes till mötesordförande.
118.4. Lisa Johansson valdes till mötessekreterare.
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118.5. Wilhelm Sjöland valdes till justeringsperson.
118.6. Dagens föredragningslista godkändes

§119. Meddelanden.
Inga inkomna meddelanden

§ 120. Ekonomisk ersättning för IPSF World Congress 2016
På kongressen hålls en International Night där varje land bjuder på smakprov som är
typiska för varje land. Detta medför extra utgifter.
Mötet beslutar att ersätta Marian med 758,59kr för utlägg vid IPSF World Congress 2016.
§ 121. Officiella delegater för EPSA Autumn Assembly 2016
För tillfället är det Josefin och Lisa från SNAPS styrelse som anmält sig till kongressen.
Mötet väljer Lisa som den andra OD inför EPSA Autumn Assembly 2016.
§ 122. Ersättning för officiella delegater för EPSA Autumn Assembly 2016
Ett policydokument angående ersättning vid kongresser ska finnas. Senast blev Josefin
ersatt med 80 % utav utgifterna.
Mötet beslutar att ersätta Lisa och Josefin på 80 % av utgifterna för EPSA Autumn
Assembly.
§123. Public Health Campaigns
Styrelsen diskuterar och anser att SNAPS ska satsa mer på att sprida information om olika
ämnen, ex. antibiotika resistens, blodgivning, organdonation m.m. Detta skulle också ge en
mer tydlig bild av vad SNAPS är och gör. EPSA satsar mycket på Public Health
Campaigns.
För att komma igång med detta är målet att under hösten anordna en Public Health
Campaign som informerar om blodgivning och varför det är så viktigt. Tanken är att
kampanjen ska ske på campusområdet för att uppmärksamma studenterna om SNAPS som
organisation.
Ledamoten har inte haft en tydlig uppgift i styrelsen och för att förstärka ledamotens roll
och ansvar i styrelsen så blir det därför dennes roll att ansvara för Public Health
Campaigns.
Mötet tillförordnar ledamoten som National Public Health Coordinator.
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§124. SNAPS-weekend
SNAPS-weekend kommer att äga rum 12-13 november. Eventet kommer att äga rum på
Pharmen i Uppsala.
Lördagen kommer att vara indelad i två block. Det första blocket kommer att informera om
olika yrkesval (industri, apotek, klinisk farmaci). Eftermiddagen kommer att handla om
antibiotikaresistens. På söndag förmiddag kommer det att serveras en brunch. Under
brunchen kommer deltagarna att få diskutera och sedan planera en kampanj som ska
genomföras på hemorten.
Göteborg studenterna kommer att anlända på fredagskvällen medan själva helgen börjar
med frukost på lördagen. Tanken är att det ska finnas tre prisnivåer:
- Göteborgstudenter (2 nätter, busskort, resebidrag, mat för hela helgen)
- Uppsalastudent utan boende (1 natt, mat för hela helgen)
- Uppsalastudent med boende (mat för hela helgen)
§125. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.
§126. Ordet fritt
§127. Nästa möte
Nästa möte kommer äga rum 18 september kl.18 via Skype.
§128. Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 11.56 av ordförande Sandra Ingel.

____________________________
Ordförande, Sandra Ingel

____________________________
Sekreterare, Lisa Johansson

__________________________________
Justeringsperson, Wilhelm Sjöland
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