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Närvarolista
Mötesordförande: Sandra Ingel
SNAPS styrelse: Ordförande, Sandra Ingel; Kassör, Josephine Ingemarsson; Ledamot,
Wilhelm Sjöland; PR-ansvarig, Karin Inadsson; IPSF-CP, Marian Attalla
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Mötets öppnande
Formalia
Meddelanden
Rapportering från IPSF World Congress 2016
SNAPS Weekend
Upptakten
Presentation för nya farmacistudenter
Övriga frågor
Ordet fritt
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 107. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Sandra Ingel kl. 17.59

§ 108. Formalia
85.1. Kallelseförfarandet godkändes
85.2. Mötesprotokoll 2016-07-26 bordlades.
85.3. Sandra Ingel valdes till mötesordförande.
85.4. Karin Inadsson valdes till mötessekreterare.
85.5. Marian Attalla valdes till justeringsperson.
85.6. Dagens föredragningslista godkändes

§109. Meddelanden.
Marian (IPSF-CP)
Europaregionen (European Regional Office, EuRO) inom IPSF har ett antal poster kvar,
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sista ansökningsdag är 31 aug. Marian har även idéer om att ordna en liten kampanj inför
världsaidsdagen som är den 1a dec.
Sandra (Ordförande)
Kontaktat med Andy Wallman från Umeå samt Sofia Mattsson om enkätundersökningen.
Andy ska skicka ut gamla enkäter som inspirationskälla för vår enkät, samt ställa upp som
support under arbete. Arbetet med enkäten återupptas när materialet kommit in från Andy.
§ 110. Rapportering från IPSF World Congress 2016
Marian var i Zimbabwe på den årliga IPSF kongressen. Kongressdagarna bestod av
workshops, föreläsningar, obligatoriska symposier och så klart General Assembly där en
massa viktiga beslut togs som rör organisationen.
Under GA tog vi beslut om nya medlemmar, den nya IPSF styrelsen, vem som ska vara
värd för kongressen 2018 (det blev Argentina).
Under kongressen pratade jag med ’chairperson of student exchange’ angående
utbytesprogrammet SEP. Hon ville att SNAPS skulle se över möjligheterna av att delta i
programmet då det tydligen är många som är intresserade av att få en praktikplats i
Sverige. Vi har deltagit i SEP förut (både tagit emot och skickat studenter). Marian ska
försöka ta kontakt med förra SEO:n för att komma åt SEP-mailen.

§ 111. SNAPS Weekend
Olika boendealternativ för Göteborg studenterna presenterades, som kommer förenkla
uppläggandet av en budget för SNAPS weekend.
Angående SNAPS-weekend tema, antibiotikaresistens är av intresse samt andra ämnen
som klinisk farmaci, psykisk ohälsa mm diskuterades att ha som tema under helgen.
Angående avresa samt hemresa, finns det biljetter löpande under det preliminärt satta
datum för SNAPS-weekend.
Angående budget, ska det spånas vidare på och få en mer tydlig budget nu när boende samt
resornas priser har kollats upp.
Lokal för eventet – diskuteras på nästa möte när styrelse medlemmarna som har denna
uppgift är närvarande.
Preliminärt datum för SNAPS-weekend sattes till 11-13 november.

§ 112. Upptakten
Upptakten kommer att äga rum mellan den 3-4 september. Under helgen kommer ett
styrelsemöte att äga rum där det närmre kommer diskuteras angående SNAPS-weekend,
våra mål inför hösten, hur vi ska utvecklas som organisation mm.
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§113. Presentation för nya farmacistudenter
Göteborgs programsamordnare har bjudit in SNAPS för att föreläsa för de nya studenterna
den 23 augusti. Sandra, Josefin och Wilhelm kommer att hålla i presentationen. En Power
Point presentation har gjorts.
§114. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.
§115. Ordet fritt
§116. Nästa möte
Nästa möte blir under upptaktshelgen (3-4s september).
§117. Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 18.56 av ordförande Sandra Ingel.

____________________________
Ordförande, Sandra Ingel

____________________________
Sekreterare, Karin Inadsson

__________________________________
Justeringsperson, Marian Attalla
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