1(3)
Farmacevtiska studentkåren
2016-XX-XX
Proposition till Majmötet gällande
revidering av SNAPS stadga
Bakgrund
På SNAPS-mötet 2016-04-26 lyfte SNAPS styrelse fram förslag på revideringar av SNAPS stadga. För
ändring av stadgan i kapitel 1, 12 eller 13 krävs godkännande i minst 3⁄4 av medlemskårernas högsta
beslutande organ.
Kapitel 1
SNAPS medlemsorganisationer är i dagsläget Farmacevtiska studentkåren i Uppsala och delar av
Sahlgrenska akademins studentkår i Göteborg. För att underlätta för att fler kårer ska kunna ansluta sig
till SNAPS och för att SAKS ska vara berättigade medlemskap vill FaS och SNAPS styrelser att lydelsen
om att del av studentkår kan bli medlem ska tilläggas.

Förslag på beslut
att

i §1.1 , §1.2 och §1.3 revidera stadgan enligt följande

Sammansättning

§1Swedish National Association of Pharmaceutical Students, SNAPS, är
en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Berättigade att vara
mMedlemmar är studentkårersammanslutningar omfattande studenter på som
bedriver studiebevakning för utbildningar som leder till farmaceuvtiska
examina. Del av studentkår med ansvar för farmaceutisk studiebevakning kan
i undantagsfall beviljas medlemskap i SNAPS. Studentsammanslutningarna
förtecknas i särskild bilaga.

Säte

§1.2 Föreningen SNAPS har sitt säte i Uppsala.

Ändamål

§1.3 SNAPS har till ändamål
att fungera som samordningsorgan för farmacirelaterade frågor inom
medlemskårerna, samt att på uppdrag av medlemmarna driva sådana frågor
påverkansarbete nationellt.
att främja den utbildningspolitiska debatten mellan studenter, stimulera till
erfarenhetsutbyte, samt verka för goda sociala kontakter mellan studenter på
skilda farmaceutiska utbildningsprogram och orter.
att utse gemensamma officiella svenska delegater i internationella
sammanhang.
att efter framställan från enskild medlemskår agera rådgivare i sådana frågor
som berör denna ensam.

Kapitel 12
Det högsta beslutande organet i SNAPS kallas i dagsläget för SNAPS-möte i stadgarna och hålls en
gång per termin som även kallas vår- och höstmöte. SNAPS och FaS styrelser anser att SNAPS-möte
inte är den bästa benämningen på det högsta beslutande organet i organisationen och anser även att
denna benämning orsakar otydlighet i stadgarna. SNAPS-mötet benämns på olika sätt i
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olika avsnitt av stadgarna och detta är något som det här förslaget vill ändra.

Förslag på beslut
att

i §12.1 , §12.2, §12.3 och §12.4 revidera stadgan enligt följande

Revisorer

§12.1 SNAPS styrelses räkenskaper, verksamhet och förvaltning granskas av
två av SNAPS-mötet fullmäktige valda revisorer.

Revisors åligganden

§12.2 Det åligger revisorerna att granska SNAPS styrelses verksamhet och
ekonomiska förvaltning samt till Vvårmötet avge revisorernas rapport därom.
Rapporten skall vara färdig så att den kan sändas ut till medlemskårerna
senast en vecka innan Vvårmötet.

Ansvarsfrihet

§12.3 Frågan om ansvarsfrihet för SNAPS styrelse prövas av SNAPS-mötet
fullmäktige på Vårmötet enligt stadga.

Motion med
anledning av
avgiven
revisionsberättelse

§12.4 Motion eller särskilt yttrande med anledning av avgiven
revisionsrapport kan inlämnas av medlemskår vid Vvårmötet.

Kapitel 13
Det högsta beslutande organet i SNAPS kallas i dagsläget för SNAPS-möte i stadgarna och hålls en
gång per termin som även kallas vår- och höstmöte. SNAPS och FaS styrelser anser att SNAPS-möte
inte är den bästa benämningen på det högsta beslutande organet i organisationen och anser även att
denna benämning orsakar otydlighet i stadgarna. SNAPS-mötet benämns på olika sätt i olika avsnitt av
stadgarna och detta är något som det här förslaget vill ändra.
För att förenkla framtida ändringar i stadgan anser FaS och SNAPS styrelser att lydelsen om att
stadgeändringar i kapitel 1, 12 och 13 kräver att medlemskårerna tar ett beslut i sina respektive högst
beslutande organ bör strykas.

Förslag på beslut
att

i §13.1 revidera stadgan enligt följande

Stadgeändring

§13.1Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av ledamot i SNAPS
styrelse och av medlemskår. Ändringsförslag skall godkännas av två på
varandra följande SNAPS-möten fullmäktige för att göras gällande. För
ändring av skrivning under kapitel 1, 12 eller 13 i denna stadga, krävs
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dessutom godkännande i minst 3⁄4 av
medlemskårernas högsta beslutande
organ.

