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1. Ändamål
Farmacevtiska Studentkåren (FaS) är en ideell förening med ändamål att bedriva studiebevakning vid Farmaceutiska
fakulteten vid Uppsala universitet. Enligt stadgarna kapitel 1 §1 ska FaS främja medlemmarnas studier, tillvarata
medlemmarnas intressen samt främja god anda och gott kamratskap.

2. Visioner
FaS ska samla alla studenter och doktorander vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet och vara en
självklar knytpunkt för alla medlemmar. Vi ska erbjuda arbetslivsanknytning, sociala aktiviteter och tillsammans med
våra medlemmar verka för att farmaciutbildningarna och studentlivet vid Uppsala universitet är Sveriges främsta.

3. Framgångsfaktorer
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ständigt ha en verksamhet som är anpassad till medlemmarnas behov och intressen.
Ha ett enkelt, tydligt och välanpassat regelverk för vår verksamhet.
Ha ett ständigt aktuellt åsiktsprogram och styrdokument.
Uppmuntra medlemmars insatser i kårens verksamhet.
Skapa och tillhandahålla forum för samarbete mellan kårens utskott och ämbetsverkare, funktionärer och
förtroendevalda.
Ha en positiv och inkluderande atmosfär på Pharmen.
Ha en bra relation till de som delar våra intresseområden.
Ha en väl fungerande marknadsföring av kårens verksamhet.
Ha en långsiktig ekonomisk bas för verksamheten.
Tillhandahålla en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för kårens anställda och förtroendevalda samt
medlemmar.

4. Verksamhet
FaS verksamhet utövas av kårmötet, kårstyrelsen, verksamhetsgranskare, ekonomisk granskare, kårens revisorer,
valberedningen, studierådet, farmaceutiska doktorandrådet, ämbetsrådet, seniorsektionen, kårtidningen Farmis
Reptilen, förtroendevalda, funktionärer, tjänstepersoner, samt övriga organ och kårens utskott;
arbetsmarknadsutskottet, idrottsutskottet, internationella utskottet, kulturutskottet och klubbverket.

4.1 Övergripande angelägenheter
FaS hade, då verksamhetsplanen antogs, 769 medlemmar varav 71 förtroendevalda och funktionärer.
Målet är:
att
öka antalet medlemmar
○ Detta genom att synas mer på BMC, marknadsföra alla sidor av kårens verksamhet samt tillgodose
att medlemskap medför förmåner som icke-medlemmar ej kan ta del av
○ Erbjuda fortsatt möjlighet att bli medlem på plats när kåren visar upp sig på BMC och tydliggöra
detta för kårens utskott
○ Detta genom att undersöka möjligheten att hitta fler medlemsförmåner
○ Verka för fler seniormedlemmar. Detta genom mer aktivt samarbete med Seniorsektionen och
Alumnföreningen Farmis
○ Genom att undersöka möjligheten att skicka ut fysiskt informationsmaterial och få ökad exponering
av kåren via studentportalen till nyantagna studenter vid Farmaceutiska fakulteten innan
terminsstart
○ Genomföra en informationskampanj i videoformat kring hur kårengagemang kan bidra till personlig
utveckling
att
öka antalet studenter/medlemmar som tar del av kårens aktiviteter
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○ Detta genom att ständigt förbättra utnyttjandet av och aktivt uppdatera kårens informationsflöden
se över kårens ekonomiska satsningar och arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas
○ Genom att aktivt fortsätta söka sponsring från fler olika typer av företag
○ Bibehålla redan existerande avtal
○ Inga arrangemang eller fester ska gå med minusresultat
arbeta för att ämbetsbeskrivningarna är aktuella, styrelsen ska under vårterminen slutföra detta arbete
arbeta aktivt i föreningen USMOS
○ Detta genom att stödja föreningen USMOS
o Delta i arbetet med att färdigställa ombyggnationen av hemsidan uppsalastudent.com och följa upp
det kontinuerliga arbetet med hemsidan
o Delta i arbetet kring upphandling av nytt kort för studentrabatter
upprätthålla en god standard och bra miljö på kårhuset Pharmen
○ Sprida information om att Pharmen är ett bra ställe att umgås på samt trycka på antalet studieplatser
anpassa kårens arbete och hantering av personuppgifter enligt ny lagstiftning
○ Med hjälp av en arbetsgrupp ta fram nya rutiner och se till att dessa implementeras i den dagliga
verksamheten
○ Se över om någon extern part måste kopplas in eller om någon tjänst måste upphandlas
○ Undersöka hur USMOS kan samverka för att tillsammans hitta en lösning anpassad till den nya
lagstiftningen för medlemssystemet Melos
○ Undersöka hur Kårsamverkan kan samverka kring hantering av personuppgifter enligt ny
lagstiftning
arbeta för att kåren ska ha ett mer könsneutralt förhållningssätt
○ Tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med frågan
○ Undersöka möjligheten att revidera stadgar, reglemente och andra styrdokument för att endast
använda könsneutrala uttryck
○ Se över hur man kan implementera ett mer könsneutralt förhållningssätt under sittningar
○ Normkritiskt granska Pharmacanto i samråd med Pharmacantokommittén innan tryck av ny upplaga
ta fram hur kåren på ett mer aktivt sätt kan arbeta med lika villkors- och diskrimineringsfrågor
○ Tillsätta en arbetsgrupp med syfte att
■ se över hur kåren kan arbeta mer proaktivt med lika villkors- och diskrimineringsfrågor
■ tydliggöra vem på kåren som har huvudansvaret i frågan och är kontaktperson för
studenter
■ ta fram en lika villkors- och diskrimineringspolicy och handlingsplan
arbeta för minskad stress och ökat välmående för studenter vid Farmaceutiska fakulteten
○ Samarbeta med fakulteten och ta fram en åtgärdsplan samt en strategi för hur det proaktiva arbetet
ska fortlöpa
○ Utveckla det proaktiva arbetet och verka för informationsspridning
lägga upp en plan över hur skattmästarens arbetsuppgifter kan utföras i framtiden och hur skattmästarens
kompetens om kåren förs vidare
○ Se över möjligheten för nyrekrytering
○ Undersöka möjligheten att heltidsarvodera vice ordförande med ansvar för ekonomi för att utföra
det som nu åligger skattmästaren
○ Undersöka om kåren på annat sätt kan köpa externa tjänster för att ersätta arbetet som nu utförs av
skattmästaren
arbeta med internationalisering och integrering för att göra kårengagemang mer självklart för alla studenter
○ Översätta styrdokument till engelska
○ Delta i pilotprojekt med Mitt livs val och därefter utvärdera vidare samarbete
öka kontakten mellan kårens utskott och styrelsen
○ Marknadsföra ämbetsråd på ett bättre sätt för att öka närvaron
○ Belysa tillgänglighetsfrågan och prata om vikten av kommunikation och sammanhållning under
ämbetsråd
se över möjligheterna att omstrukturera Studenthälsan i Uppsala till en idrottsförening
undersöka möjligheten att heltidsarvodera vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor

4.2 Kårinterna angelägenheter
4.2.1 Studiebevakning vid Farmaceutiska fakulteten
FaS Studiebevakning mot Farmaceutiska fakulteten bedrivs av Studierådet, Farmaceutiska doktorandrådet samt FaS
kursrepresentanter och studentrepresentanter. Internationella utskottet sköter FaS internationella studerandefrågor. I
dagsläget ligger en stor del av fakultetens fokus på revideringen av apotekar- och receptarieprogrammen där FaS har
studentrepresentanter i majoriteten av fakultetens arbetsgrupper.
Målet är:
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arbeta för en ökad närvaro på Studieråden och Doktorandråden
o Även uppmuntra kurs- och studentrepresentanter att informera sin kurs samt förbättra insamlingen
av förslag på diskussionspunkter från studenterna
o Aktivt gå ut och informera om studieråden, framför allt för tidiga terminer på apotekar- och
receptarieprogrammen
arbeta för att förbättra studentrepresentationen på fakultetsnivå
o Detta genom att uppmuntra studentrepresentanter att delta på studie- och doktorandråd för att dela
med sig av sin erfarenhet och kunskap
o Dela ut intyg efter avslutad mandatperiod på förfrågan
o Arbeta fram en studentrepresentationspolicy för att tydliggöra vad som förväntas av
studentrepresentanter och för att öka återkopplingen till kåren
o Att genomföra en utbildning för studentrepresentanter eventuellt i samarbete med Kårsamverkan
arbeta för att stärka rollen som kursrepresentant
o Detta genom att anordna en kursrepresentantutbildning i början på varje termin samt underlätta för
kursrepresentanterna att kontakta styrelsen och sprida information om kåren till sina kursare
o Hålla regelbundna träffar med kursrepresentanter tillsammans med handläggaren
o Ta fram en tydligare rollbeskrivning för kursrepresentanter
verka för ökad medvetenhet kring rutinerna för kursvärderingar, samt ökad svarsfrekvens på
kursvärderingarna
o Anordna kursvärderingsevent på BMC varje termin. Under vilket information om
kursvärderingarna delas ut och studenterna uppmanas att svara på kursvärderingarna
o Undersöka möjligheterna till ett samarbete med fakulteten, seniorsektionen och alumnföreningen
om att arbeta för att öka svarsfrekvensen på kursvärderingarna. Samt om ett pris kan instiftas till
den kurs som under terminen fått bäst svarsfrekvens på sin kursvärdering
o Ta fram informationsmaterial i rörlig bild kring hur studiebevakningen ser ut lokalt på fakulteten
och hur kursvärderingsprocessen ser ut

4.2.2 Studiebevakning på central- och områdesnivå
FaS centrala studiebevakning sker idag genom Kårsamverkan samt representation i Akademiska senaten och
Områdesnämnden vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci.
Målet är:
att
arbeta för att studenter vid Farmaceutiska fakulteten får god representation på central- och områdesnivå inom
universitet
o Medverka i spridning och marknadsföring av uppdrag samt verka för att valmötet och
kårsamverkan ska eftersträva en god spridning på studentrepresentantsuppdrag mellan kårerna
o Bedriva påverkansarbete för att öka incitamenten för studenter att engagera sig som
studentrepresentant
att
arbeta för fortsatt utveckling av det kårövergripande samarbetet
o Genom att då alla kårer är av samma åsikt i lämpliga frågor exempelvis författa remissvar och
debattartiklar tillsammans
att
verka för ett gott samarbete med andra kårer och studentorganisationer i Uppsala
o Vikt bör läggas vid studentrepresentation och ett gott samarbete samt gott kamratskap även utanför
de officiella sammanhangen. Att representera på fester och tillställningar är därav av stor betydelse
att
bevaka att kårens bidrag från universitetet har en storlek som motsvarar kårens verksamhet och den nytta
som kåren gör i universitetets kvalitetsarbete
att
verka för att Farmaceutiska fakultetens studenter medverkar som studentrepresentanter vid
utbildningsutvärderingar, både vid det egna programmet men också i bedömargrupper för andra utbildningar.
Detta för att värna om utbildningskvaliteten i stort
4.2.3 Arbetslivsanknytning
FaS arbetslivsanknytning består i dagsläget av Arbetsmarknadsutskottet, Minimässan, Farmis Jobbportal,
Mentorsakademin, Universitetsveckorna och Pharmada. Målet med verksamheten är att hjälpa FaS medlemmar att
komma i kontakt med framtida potentiella arbetsgivare.
Målet är:
att
arbeta för att erbjuda våra studenter och doktorander kontakt med framtida potentiella arbetsgivare
o Stödja FDR i deras arbete med sin egen arbetsmarknadsdag parallellt med Pharmada, PhD Career
day
o Aktivt arbeta för att ytterligare öka bredden på företag representerade på Pharmada
att
öka studenters kontakt med arbetsgivare, bland annat genom att skapa intressanta evenemang i samarbete
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med olika företag
o Aktivt arbeta med evenemangens utformning samt anslå datum och innehåll tidigt via relevanta
medier
o Att aktivt arbeta tillsammans med mentorsakademin
arbeta för att bibehålla samarbetet med olika organisationer inom arbetslivsområdet
o Ta fram och utveckla samarbetsavtal med ytterligare samarbetspartners
fortsätta arbetet med att organisera kårens samarbete med externa intressenter, både vad gäller kontakter och
sponsring
o Se till att arbetsmarknadsutskottet vägleder övriga utskott och ämbetsmän inom dessa områden och
ser till att information och sponsringspaket är enhetliga och korrekta
arbeta med alumnfrågor
o Öka samarbetet med Alumnföreningen Farmis och Seniorsektionen
se över hur kåren arbetar med frågor kring arbetslivsanknytning i praktiken och harmonisera detta med
styrdokument

4.2.4 Studiesocial verksamhet
FaS tillhandahåller i dagsläget medlemmarna verksamhet för att öka deras fysiska och sociala hälsa, en verksamhet
som är anpassad till medlemmarnas ekonomiska situation. FaS erhåller i dagsläget medlemmar möjligheten att äta och
fika för förmånliga priser tre dagar i veckan. FaS arrangerar idrottsevenemang en gång per vecka. FaS anordnar även
flera traditionella fester per år; bland annat Skiftesmiddagen, Trädgårdsfesten, Höstfesten och Luccegasquen. FaS
medlemmar erbjuds möjligheten att delta i arrangemanget av dessa event. Varje termin anordnas välkomstveckor av
välkomstkommittén Amöberiet.
FaS erbjuder sina medlemmar tillgång till kårhuset Pharmen där studierum, grupprum och rum för sociala aktiviteter,
möjlighet att skriva ut och värma sin lunch står till förfogande. FaS säljer även kurslitteratur och profilprodukter samt
administrerar ett välbesökt nätbaserat forum för försäljning och köp av begagnad kurslitteratur.
Målet är:
att
fortsätta erbjuda studenter en kanal för att köpa och sälja kurslitteratur av varandra
o Marknadsföra Facebookgruppen Farmis Kursbokstorg
att
arbeta för att fler doktorander, master- och magisterstudenter ska ta del av våra aktiviteter
o Arbeta för att informationen som går ut från FaS informationskanaler är både på svenska och
engelska
att
arbeta för att kåren ska vara en naturlig plats för studenter att mötas och utbyta erfarenheter med varandra.
Samt att kårhuset Pharmen ska ha en välkomnande känsla
o Ha dörrarna till Stora salen öppna oftare och ha stolarna nedställda i både Stora salen, Apoteket och
Puben i den mån det går
att
tillsammans med utskotten verka för att det ska finnas aktiviteter som tilltalar alla kårens medlemmar
o Genomföra mer aktiv marknadsföring på BMC av kårens alla evenemang och aktiviteter, inte bara
biljettförsäljning till fester
o Fortsätta arbeta för att göra FaS evenemang attraktiva för de som inte dricker alkohol eller vill vara
i kontakt med alkohol
att
öka idrottsengagemanget hos kårens medlemmar
o Se över möjligheten för Idrottsutskottet att anordna en idrottsresa
o Se hur det LOK-stödet Idrottsutskottet erhåller kan användas
att
skapa ett forum där yngre studenter kan få hjälp av äldre kursare med studierna
o Att fortsätta arbeta med pluggstugorna
att
bidra till firandet av nyutexaminerade farmacistudenter
o Detta genom att hjälpa till att utlysa en examensgrupp som anordnar Farmaceutiska fakultetens
examensceremoni och efterföljande examensfest
o Tillhandahålla standarförare, två kårmarskalker och två moderatorer till examensceremonin
att
se över möjligheten till ökat samarbete med Medicinska sektionen för att främja kontakten över
fakultetsgränserna
○ Sätta datum för studiesociala event tidigt i början på varje termin och marknadsföra detta
tillsammans
○ Undersök möjligheten att anordna ett gemensamt återkommande evenemang
4.2.5. Information
För att verksamheten ska kunna fungera är det nödvändigt att medlemmarna och andra intressenter lätt hittar
information om FaS verksamhet. Idag marknadsförs kårens verksamhet på vår hemsida, Facebooksida, Instagramkonto, LinkedIn samt på anslagstavlor och TV-monitor på BMC.
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Målet är:
att
arbeta mer med marknadsföring i form av rörlig bild
att
Undersöka möjligheten att ta fram en sociala medie-strategi att implementera i marknadsföringspolicyn
tillsammans med informationsansvariga
att
Ta fram en FAQ-sida på hemsidan med vanliga frågor och svar
att
arbeta för att förbättra exponeringen av kårens information på BMC
o Utöka affischeringen på insidan av toalettdörrarna på BMC
o Utnyttja anslagstavlor och andra exponeringsytor till fullo och se till att det är tydligt att
informationen kommer ifrån Farmacevtiska Studentkåren
att
arbeta för att de studierelaterade frågor vi driver når ut till studenterna
o Utnyttja kursrepresentanterna att sprida information
o Gå ut till klasserna på BMC och informera
o Att nyttja kontoret på BMC och informera om kontorets existens
att
kontinuerligt uppdatera hemsidan, Facebooksidan och Instagram-kontot och därmed göra kanalerna mer
informativa för medlemmar och övriga
o Se över strukturen på hemsidan så att informationen som finns där är lättförståelig och tillgänglig
o Synliggöra sökbara poster på kåren samt lediga studentrepresentationsuppdrag lokalt och centralt
att
information finns tillgänglig både för nationella och internationella studenter och intressenter
o Arbetet med att översätta hemsidan till engelska ska fortsätta och slutföras 2018
o Att arbeta för att den information kåren sprider, så långt det är möjlig finns tillgänglig på både
svenska och engelska
att
i samråd med Valberedningen undersöka möjligheten att förbättra nomineringsprocessen och
informationsspridningen av ämbetsbeskrivningar

4.3. Kårexterna angelägenheter
Kårens ämbetsmän arbetar kontinuerligt utåt mot olika externa intressenter som företrädare för samtliga
farmacistudenter i Uppsala. Kåren bedriver nationell och internationell studiebevakning för farmaciutbildningarna
genom sitt medlemskap i Swedish National Association of Pharmaceutical Students (SNAPS).
4.3.1. Nationella och internationella angelägenheter
FaS är medlem i Swedish National Association of Pharmaceutical Students (SNAPS) som representerar
farmacistudenter vid Uppsala och Göteborg universitet, och är medlem i EPSA och i IPSF. FaS arbetar även för ett
ökat intresse för farmaciutbildningarna genom att finnas representerade i Farmaceutiska fakultetens
Studentrekryteringsgrupp (STURE) samt genom att arrangera Gymnasiehelgen.
Målet är
att
utveckla och bevara samarbetet med övriga svenska och internationella farmacistudenter, bland annat genom
organisationen SNAPS och IU
o Arbeta med aktiv marknadsföring om SNAPS och deras evenemang till FaS medlemmar
o Bistå SNAPS i deras strävan att förbättra kommunikationsflödet till, ifrån och mellan kårerna
o Utnyttja möjligheten att driva nationellt övergripande frågor genom SNAPS för större
genomslagskraft
att
arrangera en bra introduktion till gymnasieelever så att de väljer att studera vid Farmaceutiska fakulteten vid
Uppsala universitet
o Utvärdera Gymnasiehelgen för att ständigt förbättra den
att
ansvara för mottagandet av internationella studenter genom internationella utskottet.
att
stärka FaS kontakt med andra studentkårer som representerar farmacistudenter för att öka samarbetet
gällande studierelaterade frågor av nationell karaktär
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