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Protokoll SNAPS styrelsemöte
2017-03-15
kl. 19.00
Skype

Närvarolista
Mötesordförande: Josefin Jädernäs
SNAPS styrelse: Kassör, Ivana Maric; EPSA-LS, Josefin Jädernäs; Sekreterare, Lisa
Johansson; PR-ansvarig, Christopher Fratta Börjes; Ledamot, Wilhelm Sjöland
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Formalia
3. Meddelanden
4. Ekonomi
5. Sponsring
6. Göta Studentkår
7. Vakanta poster
8. Rekrytering av nya medlemmar
9. Vakanta poster
10. SNAPS vara eller icke vara
11. Twinnet med Cypern
12. Invitation to Lativa
13. OD:s till IPSF World Congress 2017
14. Utvärdering av Alarm och Pharmada
15. SNAPS fullmäktige
16. Övriga frågor
17. Ordet fritt
18. 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. Mötesprotokoll 2017-02-22
godkänns med redaktionella ändringar.
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2.3. Josefin Jädernäs valdes till mötesordförande.
2.4. Lisa Johansson valdes till mötessekreterare.
2.5. Ivana Maric valdes till justeringsperson.
2.6. Dagens föredragningslista godkändes med följande ändringar, ny punkt
2.7. Mötet adjungerar Elin Svedin, Maria Melinder, Milan Al-Naqshbande och Fredrik
Nilsson med närvaro- och yttranderätt.
§3. Meddelanden.
Josefin
EPSA har nu publicerat sitt Position Paper inom Self Care.
Nästa vecka går EPSAs Tuberkuloskampanj av stapeln. Vi ska dela detta på sociala
medier. PR-paket har skickats till Christopher.
Det är nu möjligt att skicka in sitt abstrakt till EPSAs Science Day under EPSA Annual
Congress, vi bör promota detta till de Svenska studenterna.
§4. Ekonomi
Styrelsen diskuterar det ekonomiska läget.
Ivana kommer under månaden att fakturera medlemskårerna för medlemsavgifterna.
Mötet godkänner följande utbetalningar; utgifter för Alarm och Pharmada,
abonnemang för hemsidan
§5. Sponsring
Ivana har tagit fram en mall för hur ansökan om sponsring kan se ut. Styrelsen
diskuterar det framtagna förslaget. För att öka möjligheterna att få sponsring är det
viktigt att vara tydliga mot företagen med hur mycket olika saker kostar, förslaget
presenteras nedan:
Exponera XX som sponsor med logotyp och länk på SNAPS hemsida, företagets logga
synlig på SNAPS omslagsbild på facebook - 10 000kr
Upplåta annonsplats för XX på SNAPS hemsida och facebooksida i syfte att sprida
information om ett av XX egna event eller lediga tjänster - 20 000kr (2000kr/annons,
5st/termin)
Exponera XX i samband med EPSA och IPSF kongresser med logotyp på t-shirts burna
av SNAPS delegater - 5000kr
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Exponera XX i samband med SNAPS-weekend - 10 000kr
Mötet uppdrar Ivana att redigera mallen enligt förslaget ovan.
Under Alarm pratade Wilhelm och Ivana med Sveriges Farmaceuter. Ivana ska kontakta
Sveriges Farmaceuter och följa upp det samtal som påbörjades under Alarm för att
vidare undersöka hur ett samarbete skulle kunna gynna SNAPS.
Mötet uppdrar Ivana att kontakta Sveriges Farmaceuter för att undersöka ett möjligt
samarbete.
§6. Göta Studentkår
Wilhelm har pratat med Göta Studentkår om att bli medlem i SNAPS. De är väldigt
positivt inställda. Det som hindrar dem att bli medlemmar är de inte vet hur många av
deras medlemmar som är receptariestudenter. Detta gör att de inte kan betala in
medlemsavgiften som är baserat på en medlemskårs antal medlemmar.
Förslaget är att göra en procentuell överslagsräkning för att uppskatta antalet
receptariemedlemmar i Göta Studentkår.
Mötet uppdrar Ivana att kontakta Göta Studentkår angående ansökan om medlemskap i
SNAPS.
§7. Rekrytering av nya medlemmar
Josefin har inte fått något svar angående det rekryteringsmail som skickades ut till de
lärosäten som bedriver farmaceutiska utbildningar men som ännu inte är medlemmar i
SNAPS (Malmö, Umeå, Kalmar). Påminnelsemail ska skickas ut under nästkommande
vecka.
§8. Vakanta poster
Styrelsen jobbar med att väcka intresse och engagemang bland studenterna så att de
vakanta posterna kan tillsättas. Det finns eventuellt intresserade personer till IPSF
Contact Person. På Vårmötet ska sekreterare, ledamot och EPSA Liaison Secretary
tillsättas. Posterna måste marknadsföras så att de inte blir vakantsatta.
Mötet uppdrar Christopher att marknadsföra de poster som ska tillsättas.
§9. SNAPS vara eller icke vara
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Medlemskårerna skulle tills idag mailat in sina åsikter om SNAPS framtid. FaS har
mailat in ett förslag utifrån den diskussion som de haft.
Styrelsen har inte fått någon respons från AUR och vet därav inte vilka åsikter de har
kring SNAPS.
Styrelsen diskuterar det förslag som inkommit från FaS.
Det främsta förslaget är att på något sätt skala ner SNAPS verksamhet genom att
fokusera på den internationella studiebevakningen. FaS anser att det är viktigt med
marknadsföring för att tydligare uppmärksamma SNAPS uppgift och syfte.
Mötet anser att det kan vara svårt att skala ner SNAPS styrelse utan att de kvarvarande
posterna får för stora arbetsuppgifter. En styrelse bestående av en mindre grupp kan få
det svårt att få verksamheten att gå runt.
§X. Twinnet med Cypern
I verksamhetsplanen för 2017 står det att SNAPS ska anordna en Twinnet med
Cypern. En Twinnet är en mindre kongress med deltagare från de länder som anordnat
utbytet med varandra. Tanken är att det är en studentgrupp på ca.15 personer från varje
land som ska delta. Josefin har bokat in ett möte med FaS internationella utskott för att
undersöka möjligheten att de vill vara med och anordna detta.
§X. Invitation to Lativa
Under Alarm inkom det många intresseanmälningar för att åka iväg på en
gemenskapshelg i Lettland.
Mötet uppdrar Ivana att vidarebefordra de mailadresser som inkom till Josefin så att
hon kan kontakta dem med mer information.
§X. OD:s till IPSF World Congress 2017
I dagsläget finns det inga personer som SNAPS kan skicka som ODs till kongressen.
Wilhelm ska dubbelkolla de datum som kongressen äger rum och se om han kan åka
som OD.
Mötet uppdrar Wilhelm att så snart som möjligt komma med ett besked.
§X. Ersättning för EPSA Annual Congress 2017
Lisa kommer att åka på kongressen som vanlig deltagare.
Lisa är jävig i diskussionen.
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Mötet beslutar att ersätta Lisa med 50 % av kongressavgift + flygbiljett förutsatt att
kvitto på kongressavgiften och flygbiljetterna skickas in till Ivana. Eventuellt kan mer
ersättning ges om det finns pengar kvar vid årets slut.
§X. Utvärdering av Alarm och Pharmada
Styrelsen är nöjd med insatserna under Alarm och Pharmada. De upplevde att
studenterna var positivt inställda. Det som verkar locka de flesta studenterna är det
internationella arbetet och evenemangen.

§X. SNAPS fullmäktige
Eftersom SNAPS inte har en ordförande får styrelsen hjälpas åt med alla förberedelser
inför Vårmötet den 11 april.
Tre veckor innan fullmäktige ska alla motioner från medlemskårerna vara inskickade.
Två veckor innan ska kallelsen och den preliminära föredragningslistan skickas ut.
En vecka innan ska promemorian skickas ut.
§10. Övriga frågor
Temporär receptexpeditionsbehörighet: Skicka in ett remissvar på propositionen om
en ny lag, nationella läkemedelslistan.
§11. Ordet fritt
§12. Nästa möte
Tisdag 28/3 kl.19.00
§13. Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 21.25 av ordförande Josefin Jädernäs.

____________________________
EPSA LS, Josefin Jädernäs

____________________________
Sekreterare, Lisa Johansson
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Justeringsperson, Ivana Maric
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