SNAPS Höstmöte 2016

Swedish National Association of Pharmaceutical Students
Höstmöte 22 november 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-Liasion
Secretary, Josefin Jädernäs; IPSF Contact Person, Marian Attalla; Ledamot, Wilhelm
Sjöland
SNAPS ämbetsmän: Delegat från FaS: Oskar Holmér
Delegat från SAKS: Fredrik Nilsson, Aidan Barrett
Adjungerade: Adam Andrén, Linn Jansson och Christoffer Fratta Börjes
1. Föredragningslista
2. Mötets öppnande
3. Formalia
a. Godkännande av kallelseförfarandet
b. Val av mötesordförande
c. Val av mötessekreterare
d. Val av justeringsperson
e. Godkännande av protokoll från Höstmötet 2015
f. Godkännande av föredragningslista
g. Adjungeringar
4. Verksamhetsplan 2017
5. Verksamhetsberättelse 2015
6. Ansvarsfrihet för styrelsen 2015
7. Propositioner
a. Proposition gällande stadgeändring – andra läsningen
8. Budget 2017
a. Lägesrapport 2016
b. Fastställande av medlemsavgift 2017
c. Fastställande av budget 2017
9. Val av SNAPS styrelse 2017
a. Ordförande
b. Kassör
c. Sekreterare
d. EPSA LS
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e. IPSF CP
f. PR-ansvarig
g. Ledamot
10. Val av firmatecknare 2017
11. Ytterliggare val
a. Revisor
b. Revisorsuppleant
c. SEP ordförande 2017
d. nIMP 2017
12. Internationell information
a. IPSF
b. EPSA
13. Rapport från studentkårerna
a. FaS
b. SAKS
14. Rapport från SNAPS styrelse 2016
a. Ordförande
b. Övrigt
15. Övriga frågor
16. Ordet fritt
17. Tid och plats för Vårmöte 2017
18. Mötets avslutande

§ 19. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Sandra Ingel kl. 19.08

§ 20. Formalia
20.a. Godkännande av kallelseförfarandet
Mötet godkänner kallelseförfarandet
20.b. Val av mötesordförande
Sandra Ingel valdes till mötesordförande.
20.c. Val av mötessekreterare
Lisa Johansson valdes till mötessekreterare.
20.d. Val av justeringsperson
Oskar Holmér valdes till justeringsperson.
20.e. Godkännande av protokoll för Vårmötet 2016
Protokollet för SNAPS Vårmöte 2016 godkändes.
20.f. Godkännande av dagens föredragningslista
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SNAPS Ordförande 2016 Sandra Ingel yrkar på:
Att i föredragningslistan lägga till ny punkt 3.g, adjungeringar och en ny punkt
5, Ansvarsfrihet för styrelsen 2015.
SNAPS-mötet beslutar
- Att godkänna föredragningslistan med ovanstående ändringar

20.g. Adjungeringar
SNAPS-mötet beslutar
-

att adjungera Linn Jansson, Christoffer Fratta Börjes och Adam Andrén till
mötet med närvaro- och yttranderätt.

§ 22. Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsplanen presenteras och diskuteras. FaS anser att verksamhetsplanen
2017 behöver snyggas till layout mässigt men har inga kommentarer gällande
innehållet.
SNAPS-mötet beslutar
-

Att godkänna verksamhetsplanen 2017 med redaktionella ändringar.

§ 23. Verksamhetsberättelse 2015, bilaga 1
Adam Andrén föredrar
På Vårmötet 2016 beslutade mötet att återremittera Verksamhetsberättelsen
2015 då medlemskårerna ansåg den som bristfällig. I samråd med
medlemskårerna har Verksamhetsberättelsen 2015 reviderats.
SNAPS-mötet beslutar
-

Att godkänna Verksamhetsberättelsen 2015 och lägga den till handlingarna.

§ 24. Ansvarsfrihet för styrelsen 2015
Sandra Ingel föredrar
Eftersom Verksamhetsplanen 2015 blivit godkänd borde SNAPS 2015 få
ansvarsfrihet.
SNAPS-styrelse 2016 yrkar på:
-

Att ge styrelsen 2015 ansvarsfrihet för 2015.

SNAPS-mötet beslutar
-

Att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015

Adam Andrén lämnar mötet 19.20.
§ 25. Propositioner
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25.a. Proposition gällande stadgeändringar – andra läsningen
Propositionen presenterades första gången under Vårmötet 2016.
SNAPS-styrelse yrkar på:
-

Att propositionen ska godkännas med redaktionella ändringar

SNAPS-mötet beslutar
-

Att godkänna propositionen med redaktionella ändringar

§ 26. Budget 2017
Josephine Ingmarsson föredrar
26.a. Lägesrapport 2016
Lägesrapporten är beräknad utifrån de pengar som vid höstmötet den 22:a november 2016
dragits och kommit in på SNAPS bankkonto.
För att sammanfatta lägesrapporten är det för tillfället bara en budgetpost där styrelsen
tyvärr inte lyckats hålla budgeten för och det är ”Marknadsföring inklusive trycksaker”.
Det här kan försvaras med att styrelsen tyckte att marknadsföring var något som SNAPS
var i stort behov av för att på så sätt kunna förstärka SNAPS roll bland farmacistudenter.
Styrelsen beställde bland annat informationsflyers, som även kan användas för nästa års
styrelse, vilket gör att de inte behöver lägga en hög kostnad på just dessa.
SNAPS-mötet beslutar
-

Att godkänna lägesrapporten för 2016 och lägga den till handlingarna.

26.b. Fastställande av medlemsavgift 2017
Medlemsavgiften ligger på 6kr/medlem och termin. Förslaget är att fortsätta
med detta.
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att godkänna medlemsavgiften för 2017.

26.c. Fastställande av budget 2017
Det är budgeterat för att SNAPS-weekend ska genomföras 2017. Budgetposten
för marknadsföring inklusive trycksaker har ökats eftersom SNAPS fortfarande
behöver satsa på att marknadsföra sig. Budgetposten för ”Styrelsens resor &
ersättning (kårrespresentanter)” höjdes från 10 000 kr till 11 000 kr med
argumentet att SNAPS är i behov av att fler medlemskårer ansluter sig till
SNAPS. Ett sätt att försöka genomföra det nästa år är att någon i SNAPS
styrelse åker runt till potentiella medlemskårer i landet och berättar varför de ska
bli medlem hos oss. Det här kommer resultera i fler resor och därmed högre
4

SNAPS Höstmöte 2016

avgifter.
SNAPS-mötet beslutar
-

Att godkänna budgeten för 2017

§ 27. Val av SNAPS styrelse 2017
27.a. Ordförande
SNAPS-mötet beslutar
-

Att vakant sätta posten som ordförande

27.b. Kassör
SNAPS-mötet beslutar
-

Att tillsätta Ivana Maric som kassör

27.c. Sekreterare
SNAPS-mötet beslutar
-

Att tillsätta Lisa Johansson som sekreterare

27.d. EPSA LS
SNAPS-mötet beslutar
-

Att tillsätta Josefin Jädernäs som EPSA LS

27.e. IPSF CP
SNAPS-mötet beslutar
-

Att vakant sätta posten som IPSF CP

27.f. PR-ansvarig
SNAPS-mötet beslutar
-

Att tillsätta Christoffer Fratta Börjes som PR-ansvarig

27.g. Ledamot
SNAPS-mötet beslutar
-

Att tillsätta Wilhelm Sjöland som ledamot

SNAPS-mötet beslutar
-

Att ge styrelsen förtroende att tillförordna de vakantsatta posterna fram till
Vårmötet 2017.

§ 28. Val av firmatecknare 2017
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SNAPS bör tecknas av två personer. I dagsläget är ordförande posten vakantsatt
och därför väljs endast kassör Ivana Maric till firmatecknare.
SNAPS-mötet beslutar:
-

Att välja Ivana Maric 961210-1544 till firmatecknare för SNAPS 2017.

§ 29. Ytterliggare val
29.a. Revisor
Vakant
29.b Revisorsuppleant
Vakant
29.c. SEP ordförande 2017
Vakant
29.d. nIMP 2017
Vakant
SNAPS-mötet beslutar
-

Att vakantsätta samtliga poster för 201
Att ge styrelsen förtroende att tillförordna de vakantsatta posterna fram till
Vårmötet 2017

§ 30. Internationell information
30.a. IPSF
Under General Assembly i Zimbabwe valdes Mexico, Filippinerna och El
Salvador in som nya medlemsorganisationer.samt att har en ny styrelse valts in. I
övrigt var det mest rutinmässiga beslut som togs.

30.b. EPSA
EPSA har ett nytt hyreskontrakt på en större lägenhet/hus och 4 st styrelseledamöter
som bor i Bryssel. Ytterligare ett internship är på gång så innan Jul kommer det vara
5 personer i EPSAs styrelse som bor och verkar i Bryssel.
På GA beslutades att EPSA Summer University 2017 kommer att hållas i Covilhã,
Portugal.
Temat för Annual Reception blir "Pharmacist empowerment in self-care: A key
measure to reduce costs in health systems in Europe?"
EPSA Annual Congress öppnar registreringen 1 december och temat är "Healthcare
- an innovative approach"
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EPSA jobbar just nu på två ”position papers”, ett för "soft-skills" och ett gällande
"interprofessional education", de kommer båda att publiceras i december.
Vi ska föreslå tre ämnen som är aktuella just nu i Sverige för diskussion i EduProf
Platform, förslag är att lyfta vikten av klinisk farmaceuter i vårdteamet och
läkemedelsindustrins miljöpåverkan, men vi efterfrågar förslag och feedback från
medlemskårerna.
Anmälan till EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) kongress i
Cannes är öppen och det finns ett fördelaktigt studentpris.
Ansökningar om att vara med i Mentoring Project kan skickas in fram till och med
den 4e december.
§ 31. Rapport från medlemskårerna
31.1. FaS
FaS har kårmöte på torsdag och kommer då avhandla en del propositioner och
välja fem nya styrelseledamöter, bl.a. ordförande och vice ordförande med
ansvar för ekonomi.
Arbetet med att revidera apotekarprogrammet börjar gå mot sitt slut och nu ska
recepterieprogrammet revideras. I och med detta är planen att man ska starta en
distansutbildning. Intaget för distansutbildningen kommer vara en gång per år
och intag till campusprogrammet kommer vara en gång per år. Intagen går då
om varandra.
31.2. SAKS
SAKS ordförande har entledigats. Fakulteten har skickat ut en enkät för att se
över studenternas arbetssituation och studenthälsa. Programplanen för
apotekarprogrammet håller på att ses över. Under utbildningsrådet ska
gruppexaminationer diskuteras.
§ 32. Rapport från SNAPS styrelse 2016
32.a Ordförande

SNAPS-weekend fick ett genomgående bra betyg utav deltagarna. För att
förbättra kontakten mellan de olika lärosätena samt lättare kunna driva relevanta
frågor nationellt finns det nu en medlem från SNAPS styrelse representerade på
utbildnings- respektive studieråd. I och med att styrelsens mandatperioder har
ändrats kommer det förhoppningsvis att innebära bättre överlämningar och
dokumenthantering vilket kommer underlätta att driva SNAPS-styrelses arbete
framåt.

SNAPS ordförande närvarade på Nationella rådet för de svenska
farmaciutbildningarna i Kalmar under november månad där representanter från
samtliga lärosäten diskuterade utbildningarna.
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32.b. Övrigt
Inget övrigt att meddela
§ 33. Övriga frågor
Inga övriga har inkommit.
§ 34. Ordet fritt
§35. Tid och plats för Höstmötet
Preliminärt datum sätts till 11 april.
§36. Mötets avslutande
Mötet avslutas av mötesordförande Sandra Ingel 20.42

____________________________
Ordförande, Sandra Ingel

____________________________
Sekreterare, Lisa Johansson
____________________________
Justerare, Oskar Holmér
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