SNAPS Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016
SNAPS syfte
Organisationen skall verka som en kommunikationsplattform för att öka och stimulera utbytet
mellan medlemskårerna. SNAPS skall även verka för att medlemskårerna ska kunna ge sina
studenter möjligheter att utbyta idéer samt knyta såväl nationella som internationella kontakter.

Organisation
För att kunna uppfylla SNAPS ändamål är det viktigt med en organisation som skapar bra
förutsättningar för att nya medlemmar ska ansluta och engagera sig samt att organisationen
fungerar internt.
Målet 2016 är:
att

etablera kontakt med samtliga studentkårer vilka har kårstatus för farmaciutbildningar

att

fortsätta tillse att SNAPS styrdokument är lämpade för verksamheten och korrekt
utformade samt att under 2016 revidera SNAPS stadgar och syfte

att

kunskap inom organisationen dokumenteras och förs vidare mellan verksamhetsåren samt
att denna dokumentation katalogiseras

att

SNAPS styrelse verkar för att bibehålla kontakten med föregående verksamhetsårs
styrelse i erfarenhets- och lärandesyfte

att

skapa, etablera och bevara kontakter med företrädare för medlemskårerna

att

på förfrågan av medlemskårerna representera SNAPS vid medlemskårernas evenemang

att

tillgängliggöra SNAPS kunskap och kompetens för kårerna

att

arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas i samverkan med medlemskårerna

att

fortsätta arbeta för att etablera en långsiktig kontakt med ett revisionsföretag

Information
För att kunna verka är det nödvändigt att medlemskårerna och andra intressenter lätt hittar
information om SNAPS verksamhet. Idag marknadsförs SNAPS verksamhet på vår hemsida och
Facebook-sida.
Målet 2016 är:
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att

säkerställa att informationen från internationella kongresser tillgängliggörs för
medlemskårerna och lokala delegater

att

kontinuerligt uppdatera hemsidan och därmed göra den mer informativ

att

assistera medlemskårerna i arbetet att sprida information om möjligheter via SNAPS

att

via sociala medier och mässor verka för att inspirera farmacistudenter till att delta i
internationella utbyten och kongresser

att

assistera medlemskårerna i att marknadsföra mervärdet i att vara kårmedlem

Verksamhet
Nationell studiebevakning
Målet 2016 är:
att

utse en studentrepresentant för medlemskårerna till Nationella rådet

att

bevaka och i samråd med medlemskårerna delta i den nationella utbildningsdebatten

att

ta fram ett nationellt åsiktsprogram som förenar Sveriges farmacistudenter och underlättar
representation mot organisationer så som EPSA och IPSF

att

utvärdera och utveckla projektet SNAPS-weekend för genomförande under
verksamhetsåret 2017

Internationell studiebevakning
Training Norden
Målet 2016 är:
att

genom NEPSAC verka för att ett nordiskt samarbete kring de farmaceutiska
utbildningarna

EPSA och IPSF
Målet 2016 är:
att

de officiella delegater ska uppfylla de krav som krävs för rösträtt på General Assembly

att

delta på General Assembly under EPSA- och IPSF-kongresserna

att

bevaka och delta i den internationella utbildningsdebatten
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att

en sammanfattning om vad som beslutats under General Assembly under respektive
kongress ska vara medlemskårerna tillhanda i slutet av varje termin

att

tillse att så många studenter som möjligt har ekonomiska förutsättningar att delta på
kongresser, bl.a. genom att bevara kontakt med sponsorer

att

assistera medlemskårer som vill anordna Public Health-event från IPSF eller EPSA som
syftar till att öka medvetenheten om globala samhällsproblem

Utbyten
Målet 2016 är:
att

genom SEP verka för att ge medlemskårernas medlemmar chansen att åka på praktik
utomlands

att

verka för aktivt deltagandet i EPSA:s utbildningsprogram IMP

Professionsfrågor
Målet 2015 är:
att

skapa nya och förvalta exsisterande kontakter med organisationer som delar SNAPS
intressen angående professionsfrågor

Lista över förkortningar
Individual Mobility Project (IMP)
Student Exchange program (SEP)
European Pharmaceutical Student Association (EPSA)
International Pharmaceutical Student Federation (IPSF)
Nordic Educational Pharmaceutical Students’ Associations’ Council (NEPSAC)
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