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Protokoll SNAPS styrelsemöte
2017-02-22
kl. 20.00
Skype

Närvarolista
Mötesordförande: Josefin Jädernäs
SNAPS styrelse: Kassör, Ivana Maric; EPSA-LS, Josefin Jädernäs; Sekreterare, Lisa
Johansson; PR-ansvarig, Christoffer Fratta Börjes; ledamot, WilhelmSjöland
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Formalia
3. Meddelanden
4. SNAPS, vara eller icke vara
5. Rekrytering av nya medlemmar, bilaga 1
6. Sponsring, bilaga 2
7. Vakanta poster
8. Alarm och Pharmada
9. Public Health Campaign Organdonation, bilaga 3
10. Invitation to Lativa, bilaga 4
11. EPSA Annual Congress 2017
12. Övriga frågor
13. Ordet fritt
14. Nästa möte
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Josefin Jädernäs kl. 20.05
§ 2. Formalia
2.1. Kallelseförfarandet godkändes
2.2. Mötesprotokoll 2017-02-01 bordlades tills nästa möte.
2.3. Josefin Jädernäs valdes till mötesordförande.
2.4. Lisa Johansson valdes till mötessekreterare.
2.5. Ivana Maric valdes till justeringsperson.
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2.6. Dagens föredragningslista godkändes
2.7. Mötet adjungerar Elin Svedin, Maria Melinder, Milan och Fredrik med närvaro- och
yttrande rätt.
§3. Meddelanden.
Inga meddelanden
§4. SNAPS, vara eller icke vara
Arbetet i styrelsen går dåligt då det finns många vakanta poster. Något måste göras för
att arbetet ska kunna gå framåt. I dagsläget är SNAPS endast en organisation för att de
svenska studenterna ska ha möjlighet att åka på kongress. Mötet diskuterar med
kårrepresentanterna om vad de anser att SNAPS ska vara för typ av organisation.
SAKS: Önskar att SNAPS kunde vara en förbindelse med andra nationella lärosäten
som har farmaceutiska utbildningar. De upplever att SNAPS är till för studenter som
vill ut och resa.
FaS: Upplever att det är ett svagt engagemang bland studenterna till SNAPS. Kårerna
ska driva studenternas vilja och röst, om det inte finns intresse hos studenterna
kommer det då gå att rädda? Det kommer krävas stor kraft och energi och FaS är
osäkra på om det finns bland studenterna.
Det största problemet som uppstår om SNAPS läggs ner är att Sverige förlorar sin röst
i EPSA. EPSA har stor påverkan i de frågor de driver gentemot EU. Sverige kommer
inte ha en röst i den studiebevakning som drivs inom EU. SNAPS representerar också
i Nationella Rådet. Dessa problem måste lösas om SNAPS ska upphöra som
organisation.
För att kunna gå vidare ska en motion från kårerna läggas fram alternativt en
proposition från styrelsen. Det ska sedan tas upp på Vårmötet i april. Om
medlemskårerna har färdiga förslag ska dessa skickas till SNAPS styrelse.
§5. Rekrytering av nya medlemmar, bilaga 1
Josefin har tagit fram ett förslag på informationsmail till de kårer som ej ännu är
medlemmar i SNAPS.
Mötet uppdrar Lisa att ta fram kontaktuppgifter till kårerna som brevet ska skickas
till.
§6. Sponsring, bilaga 2
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Apoteket AB kommer inte längre att sponsra SNAPS. Detta innebär en stor påverkan
på SNAPS budget. SNAPS kommer inte att kunna följa den budget som lagts för 2017
då den största inkomsten inte kommer att inkomma.
Mötet uppdrar Ivana att skriva ihop ett sponsringssökarmail tills nästa styrelsemöte.
§7. Vakanta poster
Ordförande, IPSF Contact Person, nIMP, SEO är fortfarande vakanta. Styrelsen jobbar
aktivt med att fråga eventuella kandidater men hittills utan framgång.
Medlemskårerna behöver tillsätta valberedare.
En kandidatpresentation för revisor diskuteras.
Mötet tillförordnar Oscar Andersson som revisor fram till och med Vårmötet.
§8. ALARM och Pharmada
Varje styrelsemedlem kommer med ett förslag på en tävling och pris till kårernas
respektive arbetsmarknadsdag.
Mötet beslutar att anordna frågetävling och tävling där förslag till slogan och/eller
aktivitet till SNAPS ska ges.
Mötet uppdrar Christopher att utforma en affisch med instruktioner till tävlingen.
Mötet uppdrar Josefin att köpa biobiljetter som pris till tävlingen, maxbelopp
250kr/stad.
Prisförslag på nya profiltröjor presenteras av Christopher. Eftersom SNAPS
representerar Sverige föreslås det att de nya t-shirtsens ska vara blåa och gula.
Styrelsen diskuterar om nya tröjor ska köpas in eller om det endast ska beställas tröjor
till dem i styrelsen som inte har någon tröja. Alternativt låna t-shirts från
styrelseledamöter från styrelsen 2016.
Mötet uppdrar Josefin att kontakta styrelseledamöterna från 2016 för att kunna låna
deras t-shirts. Om det inte går ska Christopher köpa in nya svarta tröjor.
Josefin och Christopher ska stå i montern för SNAPS på Pharmada i Uppsala.
§9. Public Health Campaign Organdonation, bilaga 3
Josefin har kontaktat Mer Organdonation. De har inte möjlighet att sponsra med
gratismaterial men det finns ett färdigt materialpaket för 200: -. På deras hemsida är
det också möjligt att beställa 40 donationskort för 48: -.
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Mötet beslutar att köpa in ett materialpaket och två beställningar donationskort.
Mötet uppdrar Josefin att göra inköpen.
§X. Invitation to Lativa, bilaga 4
SNAPS har blivit inbjudna till Lettland för att delta i en gemenskapshelg. Mötet
diskuterar om det finns intresse hos studenterna att delta. Styrelsen ska fråga runt
bland studenterna för att kolla av intresset.
§X. EPSA Annual Congress 2017
Josefin kommer att kunna åka som OD på kongressen. Christopher och Josefin har fått
full sponsring från Apotekarsociteten och kommer inte att behöva få ersättning från
SNAPS. I dagsläget är det 6 svenskar anmälda till kongressen.
§10. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.
§11. Ordet fritt
§12. Nästa möte
Onsdag 15/3 kl.19.00
§13. Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 21.25 av ordförande Josefin Jädernäs.

____________________________
EPSA LS, Josefin Jädernäs

____________________________
Sekreterare, Lisa Johansson

__________________________________
Justeringsperson, Ivana Maric
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