Farmacevtiska Studentkåren
Majmöte
170523
Pharmen kl. 18:00
Närvarande: Ordförande Elin Svedin och 54 aktiva medlemmar.
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§26

Farmacevtiska Studentkårens ordförande Elin Svedin öppnar mötet kl. 18.06.

§27

Till justeringspersoner väljs Emelie De Geer och Caroline Baskin.

§28

Till rösträknare under omröstning i salen väljs Marie Lundin och Elin Carlsson.

§29

Till rösträknare i allmänna valen väljs Mattias Rödin och Felix Hemström Trolin.

§30

Till kårmötets ordförande väljs Josefin Jädernäs.

§31

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§32

Protokoll från Marsmötet 23 mars 2017 godkänns och läggs till handlingarna med
redaktionella ändringar.

§33

Föredragningslistan godkänns med tillägg av en ny punkt 11 - Tillförordnande av
arbetsmarknadsansvarig, borttagande av ”samt val av doktorandrådets vice
ordförande” under punkt 6, samt tillägg av 1 st ledamot till besvärsnämnden under
punkt 12.

§34

Mötet väljer att adjungera Lena Klarén, Frida Moqvist, Erika Roman och Agneta Freijs
med närvaro- och yttranderätt.

§35

Meddelanden
Elin Svedin, ordförande FaS
24/5 sista puben + temasläpp för amöbaveckorna
25-26/5 Kårhuset är stängt
30/5 Pluggstuga
30/5 Informationskväll om det nya apotekarprogrammet
2/6 Studentsymposium och examensmiddag
2/6 Kårhuset stänger för terminen
23/9 Diplomeringsceremoni
GO har uppdaterat SOParna som beskriver hur man städar här på Pharmen, både för
dagligt bruk och för städdagar.
De nya utemöblerna som KPAB donerade till kåren i samband med 120-årsjubileet är
inköpta och ihopmonterade.
Avgående ämbetsmän lämna in era nycklar till Lisa senast 2/6.
PINSE anordnas i Uppsala 2018 anmäl intresse för att vara med och anordna till
PINSE-delegaterna.
Josefin Jädernäs, EPSA Liaison Secretary SNAPS
Anmälan till EPSA Summer University i Covilhã, Portugal har öppnat och första
registreringsperioden stänger 8/6, andra registreringsperioden stänger 9/7
Anmälan till EPSA Autumn Assembly i Brno, Tjeckien öppnar 10/7

§36

Utdelande av studierådets priser
Kårens vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor, Maria Melinder, föredrar.
Motiveringarna för prisdeltagarna lyder:
Studierådets pedagogiska pris 2017:
”Erika Roman undervisar i kursen i farmakologi. Där håller hon i föreläsningarna om
smärtfysiologi, centralt verkande analgetika, beteendefarmakologi och
försöksdjursvetenskap samt veterinärfarmakologi. Erika är mycket uppskattad av sina
studenter för sin sprudlande entusiasm och engagemang.
Hon knyter an sina föreläsningar i ett samhällsperspektiv och belyser till exempel de
etiska svårigheterna vid djurförsök. Genom att göra detta uppmuntrar hon studenter att
reflektera och diskutera.
En annan styrka är Erikas förmåga att vara tydlig med vad som förväntas av studenten
och förståelse för vad som kan vara svårt för studenterna att ta in. Hon planerar sina
föreläsningar väl och ser till att tid för repetition och frågor finns.
Något annat som gör att Erika sticker ut i mängden är att hon verkligen uppmuntrar
studenter att fråga och tar studenternas frågor på största allvar. Om hon inte kan svara
på en fråga direkt ser hon till att komma tillbaka påläst till nästa föreläsning.
Erika strävar dessutom alltid för att förbättra upplägget på sina föreläsningar, dels
genom att fråga muntligt vad vi studenter tycker om till exempel ett seminarium och
dels genom att belysa vikten av kursvärderingar.

För denna utmärkta pedagogik skall hon härmed premieras.”
Studierådets särskilda pris för bemötande 2017:
”Få kurser är så genomarbetade, verklighetsförankrade och pedagogiska som kurserna
i farmakoterapi. Från grundkurs till kurserna på avancerad nivå undervisar de
kursansvariga med ett engagemang och ett intresse för ämnet som inte går någon
student förbi. Samtliga lärare på kurserna är tålmodiga, tar sig tid att svara på frågor,
förklara på olika sätt både en, två och tre gånger tills att alla verkligen förstått och de
lär ut för att förbereda studenterna på verkligheten och inte enbart för att klara en
tenta.
Lärarna bemöter studenterna på ett personligt, engagerat och inspirerande sätt vilket
motiverar studenterna och inte minst reflekteras i kursvärderingarna där lärarnas
lysande studentbemötande uppmärksammas varje gång.”
Studierådets pris för studentinflytande 2017:
”Ingrid Nylander undervisar i farmakologi på institutionen för farmaceutisk
biovetenskap.
Ingrid har som ordförande i GRUFF visat ett otroligt engagemang och genuint intresse
för studenternas åsikter. Även i områdesnämnden lyssnar hon och tar alltid
farmacistudenternas åsikter i beaktande. Hon är lyhörd för studenternas synpunkter
och arbetar aktivt i alla forum hon är engagerad i för att få studentinflytande. Ingrid
ser alltid till att det finns studentrepresentation och frågar specifikt efter studenternas
åsikter. Hon arbetar outtröttligt för att förbättra studenters situation både för
farmacistudenter och för studenter på hela vetenskapsområdet för medicin och
farmaci.
Ingrid är dessutom hedersledamot i Farmacevtiska Studentkåren och har alltid
farmacistudenterna i åtanke. Ingrid är en vital del i det goda samarbetet mellan
farmaceutiska fakulteten och Farmacevtiska Studentkåren genom att hon tar egna
initiativ till samarbeten och brinner för studenters inflytande.
För att ha arbetat med studentinflytandet för oss studenter på detta sätt skall hon
härmed premieras.”
Studierådets Pedagogiska pris år 2017 tilldelas Erika Roman.
Studierådets pris för Studentbemötande år 2017 tilldelas kursansvariga
Lena Klarén, Frida Moqvist och Agneta Freijs, för kurserna i
Farmakoterapi.
Studierådets pris för Studentinflytande år 2017 tilldelas Ingrid Nylander.

§37

Val till proinspektor, bilaga 1
Kårens ordförande Elin Svedin föredrar.
Elin presenterar motiveringen:
”Farmacevtiska studentkåren har sedan 1912 haft en inspektor som
fungerar som en mentor för kårens ämbetsmän, skapar en bra kontakt
med fakulteten samtidigt som de upprätthåller tradition och kontinuitet i
kårens verksamhet. 2013 tog kåren ett nytt steg genom att införa ett

proinspektorat. Detta för att få fler kontakter mot fakulteten vilket
stärker den redan nära relationen med fakulteten och ger oss ytterligare
en person som kan stödja kåren i dess arbete.
Anja Sandström är farmacidoktor och bedriver forskning vid
institutionen för farmaceutisk läkemedelskemi med målet att ta fram nya
läkemedel mot bland annat kronisk smärta och hepatit C. Anja är inte
bara en skicklig forskare, hon är även en mycket uppskattad lärare som
visat stort intresse för studenterna på de farmaceutiska utbildningarna.
Anja har för sitt pedagogiska arbete fått Studierådets pedagogiska pris, samt
Studierådets pris för studentinflytande två gånger. Genom sitt engagemang i GRUFF
har hon god insyn i utbildningarnas utformning och den farmaceutiska yrkesrollen.
Anja har under de senaste 3 åren som kårens proinspektor visat ett stort intresse och
varit ett stöd för kåren. Med detta som bakgrund föreslår arbetsgruppen att kåren ska
besluta att välja Anja Sandström till proinspektor.”
Anja Sandström lämnar mötet kl. 18.35.
En sluten omröstning sker.
Anja Sandström återvänder till mötet kl. 18.40.
Mötet beslutar att välja Anja Sandström till proinspektor för nästkommande tre år.
§38

Kungörande av allmänna val till doktorandrådets ordförande tillika
representant i områdesnämnden
Valberedningens ordförande Matilda Edlund föredrar.
Följande person har valts:
Doktorandrådets ordförande (1 år)

Mikaela Eriksson

§39

Information från EPSA Annual Congress i Kranjska Gora
Maria Hartmann, Mattias Rödin och Linnéa Kosir föredrar.
EPSA Annual Congress hölls i Slovenien i april. Temat var “Healthcare, an innovative
approach”. Nästa kongress hålls i Tjeckien den 31/10-5/11 med anmälningsstart den
10/7. Temat kommer då att vara ”Digital revolution in healthcare”.

§40

Preliminär redovisning av Pharmada
Kårens arbetsmarknadsansvarig Sara Antar föredrar.
Det var fler anmälda utställare än föregående år vilket bidrog till bra resultat. Det
fanns också ett stort intresse för kontaktsamtal mellan student och företag. Det
preliminära resultatet för Pharmada 2017 är 502 000 kr jämfört med 415 000 kr
föregående år.

§41

Proposition gällande revidering av Åsiktsprogrammet, bilaga 2
Kårens ordförande Elin Svedin föredrar bilaga 2.
Jakob Rasch yrkar på att ändra tillägget till åsiktsprogrammet från ”Att tillämpa
möjligheten till temporär receptbehörighet för apotekarstudenter under praktikens
senare del” till ”Att apotekarstudenter ska ha möjlighet till temporär receptbehörighet
under praktikens senare del.”
Styrelsen förlikar sig med Jakobs yrkande.
Jonna Gregorsson yrkar på att i propositionen tillägga efter ”temporär

receptbehörighet” ”som tidigare fanns för apotekarstudenter men inte för
receptariestudenter”.
Mötet beslutar att godkänna propositionen med föreslagna ändringar för revidering av
åsiktsprogrammet.
§42

Kungörande av allmänna val
Valberedningens ordförande Matilda Edlund föredrar.
Totalt röstade 20,1 % av kårens medlemmar.
Följande personer har valts:
Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor (1 år)
Sekreterare (1 år)
Arbetsmarknadsansvarig (1 år)
Handläggare (1/2 år)

§43

Anton Astré, A4
Alva Hultén, A4
vakant
Ernst Andersson, A6

Tillförordnande av arbetsmarknadsansvarig
Josefin Jädernäs föredrar.
Styrelsen vill be om förtroende att tillförordna en arbetsmarknadsansvarig till och med
Septembermötet.
Mötet godkänner att styrelsen tillförordnar en arbetsmarknadsansvarig till och med
Septembermötet.
Mötet ajourneras kl. 19.14.
Mötet återupptas kl. 19.23.

§44

Val av funktionärer och ämbetsmän
Valberedningens ordförande Matilda Edlund föredrar.
Mötet väljer följande:
Doktorandrådets vice ordförande, 1 st (1 år)
Barmästare, 1 st (1 år)
Pubmästare, 2 st (1/2 år)
Uthyrningsansvarig, 1 st (1 år)
Vice ordförande i Internationella utskottet, 1 st (1 år)
Reptilenredaktörer, 2 st
Intendent, 1 st (1 år)
Sommarintendent, 2 st (en sommar)
Bibliotekarie, 1 st (1 år)
Sånganförare, 1 st (1 år)
Kårmarskalk, 1 st (1/2)
Kårfotograf, 2 st (1/2 år)
IPSF-delegat, 1 st (1 år)

Stina Lundberg
Felix Hemström Trolin, A4
Ebba Johansson, A1
Linnéa Kjellström, A1
Elina Rosenborg, A2
Anna-Maria Lindahl, A3
Ani Avedis, A2
Dennis Josefsson, A2
Simon Olofsson, A4
Felix Hemström Trolin, A4
Linnéa Svensson, A6
Robin Neelissen
Carolina Ravn, A1
Kristin Augustsson, A1
Hanna Andersson, A1
Johanna Björling, A1
vakant

EPSA-delegat, 1 st (1 år)
vakant
Ledamot i Apotekarsocietetens Norra Mälarkrets styrelse, 1 st (2 år)
Setna Karimkhani, A6
PINSE-delegat, 1 st (2 år)
Rebecka Pihl, A6
Caphémästare, 1 st (1/2 år)
Ylka Rama, A1
Caphévärdar, 5 st (1/2 år)
Jennifer Byström, A1
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Doktorandrepresentant i farmaceutiska fakultetens rekryteringsgrupp, 2 st (1 år)
Ledamot: Erik Melander
Suppleant: Alfred Svan
Studentrepresentant i farmaceutiska fakultetens rekryteringsgrupp, 2 st (1 år)
Ledamot: Alice Bertilsson,
A4
Suppleant: Christopher
Boghos, A4
Doktorandrepresentant i institutionen för farmaceutisk biovetenskap, 2 st (1 år)
Ledamöter: Anders Thorsted
och Robin Svensson
Suppleant: Vakant
Grundutbildningsrepresentant i institutionen för farmaceutisk biovetenskap, 2 st (1 år)
Ledamot: Linnéa Kosir, A2
Suppleant: Anna Back, A4
Doktorandrepresentant i institutionen för farmaci, 3 st (1 år)
Ledamöter: Vakanta (2st)
Suppleant: Vakant
Grundutbildningsrepresentant i institutionen för farmaci, 2 st (1 år)
Ledamot: Vakant
Doktorandrepresentant i institutionen för läkemedelskemi, 2 st (1 år)
Ledamot: Kristian Pirttilä
Suppleant: Rebecka
Isaksson
Grundutbildningsrepresentant i institutionen för läkemedelskemi, 2 st (1 år)
Ledamot: Tobias Haugmo,
A5
Suppleant: Ani Avedis, A2
§45

Fyllnadsval
Valberedningens ordförande Matilda Edlund föredrar
Standarförare, 1 st (t.o.m 31/12-17)
Tofsvipa, 2 st (t.o.m. 31/12-17)
Ledamot i SNAPS valberedning, 1 st (t.o.m. 31/12-17)
Reptilen-redaktör, 1 st (t.o.m. 31/12-17)
Internrevisor, 1 st (t.o.m. 31/12-17)
Ledamot i besvärsnämnden, 1 st (t.o.m. 31/12-17)
Ledamot i besvärsnämnden, 1 st (t.o.m. 31/12-18)

Malin Björk, A2
Mikaela Mattson, A5
Emma Jönsson, A9
Mattias Rödin, A5
Anna Joo, A8
vakant
Tove Leire
Adam Andrén

§46

Övriga frågor

§47

Mötet avslutas
Mötesordförande Josefin Jädernäs avslutar mötet kl. 20.56.

Vid protokollet:

______________________________
Maria Runngren, Sekreterare FaS

Justeras:
______________________________
Josefin Jädernäs, Kårmötesordförande

_____________________________
Emelie De Geer, Justeringsperson

_____________________________
Caroline Baskin, Justeringsperson

