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§1

Farmacevtiska Studentkårens ordförande Elin Svedin öppnar mötet
kl. 18.06.

§2

Till justeringspersoner väljs Ernst Andersson och Josefin Jädernäs.

§3

Till rösträknare under omröstning i salen väljs Kristin Augustsson och Carolina
Ravn.

§4

Till kårmötets ordförande väljs Louise Lindberg.

§5

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§6

Protokoll från Novembermötet 24 november 2016 godkänns och läggs till
handlingarna med följande ändringar: att under §76 ta bort anledningen till att mötet
ajourneras, att under §80 tillägga ”första läsningen” till lydelsen för beslutet,
redaktionella ändringar.

§7

Föredragningslistan godkänns.

§8

Meddelanden
Elin Svedin, ordförande FaS
Vägen till kårhuset är avspärrad med ett stängsel och framkomligheten är begränsad.
Detta beror på att Vasakronan bygger en kulvert som ska gå från bygget framför
Campus 1477 till Akademiska. Ombyggnationen kommer att pågå fram till September
om allt går som det ska.
Vi har skrivit ett nytt El-avtal med Mälarenergi eftersom att det vi har nu löper ut sista
maj. I det nya avtalet har vi fått ett lägre pris vilket förhoppningsvis kommer att
medföra en lägre el-kostnad. Avtalet avser de kommande 3 åren.
Vi planerar att ingå i ett samarbetsavtal med Apotekarsocieten och
Läkemedelskongressen om att vi ska få vara en del av kongressen. Till detta kommer
vi att utlysa möjligheten att vara funktionär och delta i en paneldebatt. Det kommer
inte att innebära några kostnader för kåren.
Måndagen den 3 april kommer Benny till kårhuset och målar om Grupprummet.
Josefin Jädernäs, EPSA Liaison Secretary i SNAPS
Anmälan till EPSA Annual Congress 2017 i Slovenien är öppen fram till och med 31
mars.
Anmälan till IPSF World Congress 2017 i Taiwan är öppen.
SNAPS fullmäktige hålls 11 april då flera poster i styrelsen ska väljas in.
Sverige ligger just nu på 8e plats i EPSAs PR-tävling att öka antalet medlemmar som
gillar EPSA på Facebook.

§9

Granskning av FaS verksamhetsberättelser, bilaga 1
Kårordförande emeritus Oskar Holmér föredrar bilaga 1.
FaS skickade i januari 2016 in kårstatusansökan som blev beviljad 1 juli 2017 till och
med 30 juni 2019. Den 17-22 oktober firade FaS 120-årsjubileum med olika
evenemang och en avslutande bal på slottet. Stipendiet till Stellan Gullströms minne
delades ut till Josefin Jädernäs. Studierådet har under året bland annat diskuterat
pluggstugor, nya apotekarprogrammet, e-tentamina, bostadssituationen, delat ut
studierådets priser och fått besök av Rektor. Ett nytt samarbetsavtal med Sveriges
Farmaceuter har tecknats, och de hyr nu ett av rummen på Pharmen. En ny hemsida
har lanserats. Reptilens verksamhet har återupptagits.
Josefin Jädernäs yrkar på att:
- Under punkten ”Kårmöten” ändra meningen ”Vid inskick av kårstatusansökan
uppkom att FaS stadgar var ouppdaterade och att detta borde ändras” till att
”…FaS stadgar var ouppdaterade gällande besvärshantering…”.
- Under punkten ”Internationell studiebevakning” ändra ”EPSA har under 2016
även börjat ta fram en ny EduProf platform…” till ”EPSA har under 2016 fortsatt
arbeta med EduProf platform…”
- Under punkten ”Hemsidan” ändra ”Arbete har även lagts ner på att översätta
hemsidan…” till ”Arbete har även bedrivits för att översätta hemsidan…”
Jakob Rasch yrkar på att ändra ”Kulturutskottets VB för 2017” till ” Kulturutskottets
VB för 2016”.
Styrelsen anno 2016 förlikar sig med Josefins tre förslag och Jakobs förslag.

Mötet beslutar att fastställa verksamhetsberättelsen för 2016 och lägga den till
handlingarna, med föreslagna ändringar.
§10

Granskning av verksamhetsgranskningen för år 2016, bilaga 2
Verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2016 Tove Leire föredrar
verksamhetsgranskningen, bilaga 2.
Mötet beslutar att lägga verksamhetsgranskningen 2016 till handlingarna.

§11

Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2016, bilaga 3 och 4
Kårens vice ordförande med ekonomiskt ansvar emerita Maria Färdborg föredrar
bilaga 3 och FMGOHBs ordförande Jonna Gregorson föredrar bilaga 4.
Bilaga 3: Kårens balans- och resultatrapport föredras. Kåren har gått med vinst,
vilket främst beror på ett hyresbidrag från KPAB p.g.a. vattenläckan på nedre plan
som gjorde våningen obrukbar.
Bilaga 4: GOs balans- och resultatrapport föredras. GO har gått med mindre förlust
2016 än föregående år.
Mötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning för FaS och FMGOHB år
2016.

§12

Balansering av resultat avseende år 2016
Kårens vice ordförande med ansvar för ekonomi Jenny Nilsson föredrar.
Styrelsen yrkar på att balansera resultatet för verksamhetsår 2016 på ny räkning.
Mötet beslutar att balansera resultatet på ny räkning.

§13

Granskning av revisionsberättelser för FaS och FMGOHB, bilaga 5
Kårens ordförande Elin Svedin föredrar bilaga 5.
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelserna till handlingarna.

§14

Ansvarsfrihet för styrelsen anno 2016
Mötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2016.

§15

FaS verksamhetsplan för år 2017, bilaga 6
Kårens ordförande Elin Svedin föredrar bilaga 6.
Jakob Rasch yrkar på att:
- Under 4.1 i punkten som heter ”Inga fester eller andra arrangemang ska inte gå
med förlust” stryka ”inte”.
- Under 4.1 lägga till ett nytt mål ”Att tillsammans med amöberiet aktivt verka för
att ge extra stöd till de nya apotekarstudenterna under hösten 2017” med en
underpunkt ”Genom att ta hjälp av fakulteten och tidigare studentrepresentanter
som medverkat i framtagandet av det reviderade apotekarprogrammet”
Sara Antar yrkar på att under 4.2.4 förtydliga att SAIF står för Sveriges akademiska
idrottsförbund.

Louise Lindberg yrkar på att under 4.1, tredje målet lägga till en underpunkt ”Fortsätta
diskutera kårhuset Pharmens ägandeform”
Josefin Jädernäs yrkar på att:
- Under 4.1 ändra från ”Se över arvodena för kårens ämbetsmän” till ”Att utvärdera
och se över arvodena för kårens ämbetsmän med hänsyn till arbetsbörda och
ersättning.”.
- Under 4.2.2, tredje målet ändra sista meningen från ”Att representera på fester och
tillställningar är därav av stor betydelse” till ”Att representera på fester och
tillställningar är därav av stor betydelse för gott samarbete”
Mötet ajourneras kl. 19.50.
Mötet återupptas kl. 20.01.

Mötet godkänner Verksamhetsplanen för 2017 med föreslagna ändringar.
§16

Proposition gällande stadge- och reglementesändring angående borttagande av
revisorsuppleant – andra läsningen, bilaga 7
Kårens ordförande Elin Svedin föredrar bilaga 7.
Mötet godkänner propositionen gällande stadge- och reglementesändring angående
borttagande av revisorsuppleant.

§17

Proposition gällande stadgeändring angående besvärshantering – andra
läsningen, bilaga 8
Kårens ordförande Elin Svedin föredrar bilaga 8.
Mötet godkänner propositionen gällande stadgeändring angående besvärshantering.

§18

Proposition gällande reglementesändring angående besvärshantering, bilaga 9
Kårens ordförande Elin Svedin föredrar bilaga 9.
Mötet godkänner propositionen gällande reglementesändring angående
besvärshantering.

§19

Proposition gällande reglementesändring angående ArbUs ledamöter, bilaga 10
Kårens arbetsmarknadsansvarig Sara Antar föredrar bilaga 10.
Mötet godkänner propositionen gällande reglementesändring angående ArbU
ledamöter.

§20

Proposition gällande reglementesändring angående införande av kårrepresentant
i SNAPS fullmäktige som tillika-post för FaS vice ordförande med ansvar för
utbildningsfrågor, bilaga 11
Kårens vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Maria Melinder föredrar
bilaga 11.
Mötet godkänner proposition gällande reglementesändring angående införande av
kårrepresentant i SNAPS fullmäktige som tillika-post för FaS vice ordförande med
ansvar för utbildningsfrågor.

§21

Val av funktionärer och ämbetsmän
Valberedningens ordförande Felix Hemström Trolin föredrar.
Mötet väljer följande:
Cellkärna, 1 st (1/2 år)
Mitokondrier, 3 st (1 år)

Vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, 1 st (1 år)
Informationsansvarig, 1 st (1 år)
§22

Tyra Gustavsson, A2
Elin Carlsson, A1
Mattias Rödin, A4
Jesper Kernell, R1
Charlott Johansson, A4
Linn Kullbrandt, A2

Fyllnadsval
Valberedningens ordförande Felix Hemström Trolin föredrar.
Pubmästare, 1 st (t.o.m. 30/6-17)
Oskar Holmér, A4
Representant till Stiftelsen Farmis, 1 st (t.o.m. 31/12-17) Alfred Svan, PhD
Ordförande i Internationella utskottet, 1 st (t.o.m. 31/12) Sol Skärdin, A5
Reptilen-redaktörer, 2 st (t.o.m. 31/12-17)

Lovisa Gustavsson, A2
vakant
Kårmarskalk, 1 st (t.o.m. 31/12-17)
Isabel Carlsson, A2
Standarförare, 1 st (t.o.m. 31/12-17)
vakant
Tofsvipa, 1 st (t.o.m. 31/12-17)
vakant
Lokal IPSF-delegat, 1 st (t.o.m. 31/12-17)
Ellen Brunzell, A5
Caphévärdar, 3 st (t.o.m. 30/6-17)
Malin Björk, A2
vakant
vakant
Grundutbildningsrepresentant (suppleant) till Institutionen för farmaceutisk
biovetenskap, 1 st (t.o.m. 30/6-17)
Linnéa Kosir, A2
Ledamot i SNAPS valberedning, 1 st (t.o.m. 31/12-17) vakant
§23

Val till valberedningen
Valberedningens ordförande Felix Hemström Trolin föredrar.
Mötet väljer följande:
Ordförande i valberedningen, 1 st (1/2 år)
Ledamot i valberedningen, 1 st (1 år)
Suppleant i valberedningen, 1 st (1 år)

Matilda Edlund, A4
Johanna Björling, A1
Konrad Bernhardt, A2

§24

Övriga frågor

§25

Mötet avslutas
Mötesordförande Louise Lindberg avslutar mötet kl. 20.51.

Vid protokollet:

______________________________
Maria Runngren, Sekreterare FaS

Justeras:

______________________________
Louise Lindberg, Kårmötesordförande

_____________________________
Ernst Andersson, Justeringsperson

_____________________________
Josefin Jädernäs, Justeringsperson

