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§1

Mötet öppnas av Farmacevtiska Studentkårens ordförande Ernst Andersson kl. 18.03.

§2

Formalia

§3

Till justeringspersoner väljs Maria Melinder och Moa Brandin.

§4

Till rösträknare under omröstning i salen väljs Nikolina Bolander och Jenny Nilsson.

§5

Till rösträknare i allmänna val väljs Kristin Augustsson och Carolina Ravn.

§6

Till kårmötets ordförande väljs Oskar Holmér.

§7

Mötet godkänner kallelseförfarandet.
Bilaga 5, FaS Revisionsberättelse 2017 publicerades två dagar innan mötestiden.
Bilaga 6, FMGOHBs Revisionsberättelse 2017 har ej publicerats då ingen bilaga har
inkommit från revisorerna på grund av sjukdom hos PWC.

§8

Mötet godkänner protokoll från Novembermötet 23/11-17 med följande ändringar:
att under § 83 Elin Svedin, FaS ordförande ersätta ”Avgående ämbetsmän ska lämna in
nycklar till Ernst senast 22/12” med ”Avgående ämbetsmän ska lämna in nycklar till
Handläggare senast 22/12”
att under beslutet i § 96 ersätta ”tillsätta” med ”tillförordna”
Redaktionella ändringar

§9

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
att flytta punkt 12, Proposition gällande offert för mjukvarutjänst från Canon Business
Center till ny punkt 8
att under punkt 20, Val av funktionärer och ämbetsmän ersätta ”Cellkärna, 1 st. (1 år)” med
”Cellkärna, 1 st. (1/2 år)”
att under punkt 21, Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän, lägga till ”Internrevisor, 1
st. (t.o.m. 31/12-18)” och ”Ledamot i Studenthälsan i Uppsalas styrelse, 1 st. (t.o.m. 30/618)”, samt ändra ”Caphévärd, 5 st. (t.o.m. 30/6-18)” till ”Caphévärd, 6 st. (t.o.m. 30/6-18)”
att ändra namn på punkt 10 ”Granskning av revisionsberättelser för FaS och FMGOHB
2017” till ”Granskning av revisionsberättelse för FaS 2017”
att lägga till ny punkt 11 med namn ”Granskning av revisionsberättelse för FMGOHB 2017”
att ändra namn på punkt 18 från ”Proposition gällande uppdatering av egennamn i
reglemente” till ”Proposition gällande ändring av egennamn i reglemente”
att i punkt 23, Val till Valberedningen, stryka ”Suppleant i Valberedningen, 1 st. (1 år)” och
ersätta ”Ledamot i Valberedningen, 1 st. (1 år)” med ”Ledamot i Valberedningen, 3 st. (1
år)”
Protokollsanteckning
Mötets beslut att välja in Ledamot i Studenthälsan i Uppsalas styrelse, 1 st. (t.o.m 30/6-18)
ersätter Per-capsulambeslut fattat av styrelsen angående Tillförordnande av ledamot i
Studenthälsan i Uppsalas styrelse från 8/1-18.
Protokollsanteckning
Mötets beslut att ändra ”Caphévärd, 5 st. (t.o.m. 30/6-18)” till ”Caphévärd, 6 st. (t.o.m. 30/618)” under punkt 21 ”Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän” motiveras under mötet
med att samtliga poster i Caphét varit vakanta under vårterminen 2018 och att de som ämnar
ta ämbeten på mötet vill göra det tillsammans. På grund av tidsbrist vill ämbetspersonerna

vara 6 stycken istället för 5 stycken för att minska arbetsbelastningen.
Mötet beslutar att under punkt 21 Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän välja in 6
stycken caphévärdar istället för 5 stycken med vetskap att det frångår Farmacevtiska
Studentkårens reglemente.
§10 Inga adjungeringar.
§11 Meddelanden
Ernst Andersson, FaS ordförande
Pluggstugor 23/4, 28/5
Studieråd 10/4 (BMC), 15/5
Städdag 14/4
Valborgsbrunch 30/4
Ämbetsråd 2/5
Motionsstopp Majmöte 8/5
Trädgårdsfest 18/5
Majmöte 22/5
Workshop om stress 23/4, anmälan senast 15/4
Med anledning av stressenkäten som genomfördes på Apotekar- och Receptarieprogrammet
under vårterminen 2017 bjuder fakulteten in studenter och lärare till en workshop på ämnet.
Nomineringar till Studierådets pedagogiska pris, studierådets pris för studentinflytande och
studierådets pris för studentbemötande senast 2/4 till vicut@farmis.uu.se
Märta Lindquist, FaS vice ordförande med ansvar för ekonomi
Studenthälsan i Uppsala anordnar Kvalborg Dodgeball Championship 2018 29/4 kl. 13.0016.00. För mer information, se Facebook-evenemanget med samma namn.
Studenthälsan i Uppsala anordnar Studentloppet 2018 23/5. För mer information, se
Facebook-evenemanget med samma namn.
Maria Hartmann, SNAPS EPSA-LS
Under mars anordnades SNAPS Weekend i Uppsala på Pharmen. Alla aktiviteter finns
dokumenterade på SNAPS instagram snaps_sweden. I nuläget kommer SNAPS weekend
även att anordnas i höst.
SNAPS Vårmöte äger rum den 19/4 där bland annat nya personer kommer väljas in till
styrelsen. De som ska väljas in är ordförande (fyllnadsval) samt EPSA LS, ledamot och
sekreterare. Nomineringar kan skickas till val@snaps-online.se, president@snaps-online.se
eller till Maria Hartmann på Facebook.
EPSA ska komponera en booklet som kommer kallas Methodology Booklet. Den kommer
handla om utbildningsmetoder på farmaceutiska fakulteter på universitet över hela Europa.
För att åstadkomma detta behöver de studenternas hjälp så att de får en bättre bild av alla
utbildningar och så att alla kan vara med och påverka i hela Europa. Enkäten till detta finns
på SNAPS Facebook-sida, tillsammans med mer information.
Nu pågår ett projekt som kallas ”Training week” där mycket information kring trainings och
soft skills sprids för att visa betydelsen av det och öka medvetenheten kring det. På EPSAs

Facebook-sida finns andra studenters berättelser om det här; deras erfarenhet, vad de lärt sig
och fått ut av det. Kika där för att se hur det även kan vara fördelaktigt för er.
Registreringen till EPSA Summer University 2018 som hålls i Turkiet 23/7 till 29/7 är
öppen 1/5 till 1/6 med avgiften 220 euro. Temat är ”Communication Barriers between
pharmacies and patients” där man får ta del av mycket trainings som är väldigt interaktivt
och lärorikt. De kommer även ha spännande sightseeing och social programme som man får
ta del av, t.ex. ett boat party och besök till Pergamon där farmacins fader, Galenos kommer
från.
Nästa IPSF kongress hålls i Argentina 30/7 till 8/8. Första anmälan stänger 31/3 och
anmälningsavgiften är 450 euro.
§12 Granskning av FaS verksamhetsberättelse 2017, bilaga 1
Kårordförande emerita Elin Svedin föredrar.
Nikolina Bolander yrkar på att i verksamhetsplanen genomgående ersätta termen
”ämbetsmän” med ”förtroendepersoner”.
Nikolina Bolander yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelse, rubrik Kårmöten,
fjärde stycket, andra meningen, ersätta ”(för motivering se Ekonomi nedan)” med ”(för
motivering se Stipendiet till Stellan Gullströms minne nedan)”.
Alva Hultén yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelse, rubrik Kårinterna
angelägenheter, underrubrik ”Farmaceutiska kommittén”, ersätta ”rådgörande” med
”rådgivande” i andra meningen.
Nikolina Bolander yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelse, rubrik FaS
verksamhet i organisationer kopplade till kåren, underrubrik Farmaceutiska Matlaget Gröne
Orm HB, andra stycket, ersätta ”Uthyrningsverksamheten har fungerat fortsatt bra och
antalet uthyrningar ligger på en stadig nivå och under året har FMGOHB fortsatt att arbeta
utifrån en budget vilket har fungerat bra” med ”Uthyrningsverksamheten har fungerat
fortsatt bra och antalet uthyrningar ligger på en stadig nivå och under året har FMGOHB
arbetat utifrån en budget vilket har fungerat bra”.
Nikolina Bolander yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelse, rubrik FaS
verksamhet i organisationer kopplade till kåren, underrubrik Farmaceutiska Matlaget Gröne
Orm HB, andra stycket ersätta ”tillståndsutbildning” med ”serveringsutbildning”.
Nikolina Bolander yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelse, rubrik FaS
verksamhet i organisationer kopplade till kåren, underrubrik Farmaceutiska Matlaget Gröne
Orm HB, tredje stycket, ersätta "FMGOHB har arbetat mycket med att ta bort fokus från
alkoholen på FaS arrangemang” med ”FMGOHB har arbetat mycket med att flytta fokus
från alkoholen på FaS arrangemang”.
Nikolina Bolander yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelse, rubrik FaS
verksamhet i organisationer kopplade till kåren, underrubrik Farmaceutiska Matlaget Gröne
Orm HB, tredje stycket, stryka meningen ”FMGOHB har fortsatt kontakten med projektet
”Bästa festen”, samarbetet med flertalet nationer i Uppsala”.

Ernst Andersson yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelse, rubrik
Studiebevakning på central- och områdesnivå, underrubrik Uppsala studenter
medlemsskapshantering: organisation och samordning (USMOS), ersätta
”Dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar i maj” med ”Dataskyddsförordningen
(GDPR) som börjar gälla i maj”.
Ernst Andersson yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelse, rubrik Kårmöten,
första stycket, ersätta ”[…] införande av vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
(VicUt) som kårrepresentant i Swedish National Association of Pharmaceutical Students
(SNAPS) i reglementet.” med ”[…]införande av vice ordförande med ansvar för
utbildningsfrågor (VicUt) som kårrepresentant i Swedish National Association of
Pharmaceutical Students (SNAPS) fullmäktige i reglementet”.
Ernst Andersson yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelse, rubrik Förändring av
utskott, funktionärer, ämbetsmän och kommittéer, ersätta ”Dessutom har två propositioner
gällande stadgeändringar godkänts för andra läsningen antagits […]” med ”Dessutom har
två propositioner gällande stadgeändringar för andra läsningen antagits […]”.
Ernst Andersson yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelse, rubrik Arne Modéers
stipendium, första stycket, ersätta ”Stipendiaten utses av styrelsen och ska helst delas ut på
Höstfesten, men kan även delas ut på Luccegasquen” med ”Stipendiaten utses av styrelsen
och stipendiet ska helst delas ut på Höstfesten, men kan även delas ut på Luccegasquen”.
Ernst Andersson yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelse, rubrik Kårinterna
angelägenheter, underrubrik Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå (GRUFF), andra stycket, ersätta ”Under höstterminen
diskuterades utbildningsutvärderingen som kommer genomföras på både Apotekar- och
Receptarieprogrammet […]” med ”Under höstterminen diskuterades de
utbildningsutvärderingar som kommer att genomföras på Uppsala universitet och därmed på
både Apotekar- och Receptarieprogrammet […]”.
Ernst Andersson yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelse, rubrik Kårinterna
angelägenheter, underrubrik Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå (GRUFF), andra stycket, lägga till ”Man har även diskuterat
hur man ska inkorporera de 11 centralt fastställda aspekterna i vetenskapsområdets
utbildningsutvärderingsmodell”.
Ernst Andersson yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelse, rubrik Kårinterna
angelägenheter, underrubrik Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå (GRUFF), alla stycken, förtydliga det reviderade
Apotekarprogrammet genom att använda programmets kurskod FAO2Y och gamla
Apotekarprogrammet med kurskod FAP2Y.
Jenny Nilsson yrkar på att under Styrelsens verksamhetsberättelses signaturer ändra Jenny
Nilssons ämbete från ”Vice ordförande med ansvar för utbildning 2017” till ”Vice
ordförande med ansvar för ekonomi 2017”
Johanna Björling yrkar på att under Valberedningens verksamhetsberättelse, fjärde stycket,
ersätta ”Under Novembermötet godkändes allmänna val eftersom allmänna val hållits under
8 dagar istället för en vecka” med ”Under Novembermötet godkändes allmänna val eftersom

allmänna val hållits under 9 dagar istället för en vecka”.
Märta Lindquist yrkar på att under Intendenternas verksamhetsberättelses andra punkt
ersätta ”Vi har monterat en diskokula och en lampa i grupprummet” med ”Vi har monterat
en discokula i puben och en lampa i grupprummet”.
Alva Hultén yrkar på att under Klubbverkspresidiets verksamhetsberättelses signatur lägga
till ”2017” efter Klubbmästare på Emma Ekströms signaturrad.
Alva Hultén yrkar på att under Farmaceutiska Doktorandrådets (FDR)
verksamhetsberättelses signaturer ersätta ”Ordförande” med ”Ordförande FDR” under både
Sara Roslin och Mikaela Erikssons signaturrad.
Ernst Andersson yrkar på att under Farmaceutiska Doktorandrådets verksamhetsberättelse
för mandatperioden 2017-01-01 – 2017-06-30, rubrik Representation, punkt 6 ersätta
”Uppsala studentkårs doktorandnämnd” med ”Doktorandnämnden”.
Ernst Andersson yrkar på att under Farmaceutiska Doktorandrådets verksamhetsberättelse
för mandatperioden 2017-07-01 – 2017-12-31, rubrik Representation, punkt 6 ersätta
”Uppsala studentkårs doktorandnämnd” med ”Doktorandnämnden”.
Styrelsen anno 2017 förlikar sig med samtliga förslag.
Mötet beslutar att fastställa FaS verksamhetsberättelse 2017 och lägga den till
handlingarna med föreslagna och redaktionella ändringar.
§13 Granskning av verksamhetsgranskningen 2017, bilaga 2
Verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2017, Nikolina Bolander föredrar.
Mötet beslutar att lägga Verksamhetsgranskningen 2017 till handlingarna.
§14 Fastställande av balans- och resultaträkning för FaS år 2017, bilaga 3
Kårens vice ordförande med ansvar för ekonomi emerita Jenny Nilsson föredrar.
Mötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning för FaS 2017.
§15 Fastställande av balans- och resultaträkning för FMGOHB 2017, bilaga 4
FMGOHBs ordförande emeritus Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning för FMGOHB 2017.
§16 Proposition gällande offert för mjukvarutjänst från Canon Business Center, bilaga 8
Kårordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet ajourneras kl. 19.46
Mötet återupptas kl. 19.59
Mötet beslutar att köpa in tjänsten framlagd i offerten från Canon Business Center.

§17 Balansering av resultatet avseende år 2017
Kårens vice ordförande med ansvar för ekonomi Märta Lindquist föredrar.
Styrelsen genom Märta Lindquist yrkar på att balansera resultatet för verksamhetsår 2017 på
ny räkning.
Styrelsen genom Märta Lindquist yrkar på att reservera 98 000 kronor ur eget kapital till
inköp av Canons digitala GDPR-paketering enligt beslut i § 16, Proposition gällande offert
för mjukvarutjänst från Canon Business Center, bilaga 8.
Mötet beslutar att balansera resultatet på ny räkning.
Mötet beslutar att reservera 98 000 kronor ur eget kapital till inköp av Canons digitala
GDPR-paketering.
§18 Granskning av revisionsberättelser för FaS 2017, bilaga 5
Kårordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen för FaS 2017 till handlingarna.
§19 Granskning av revisionsberättelse för FMGOHB 2017
Kårordförande Ernst Andersson föredrar.
Ingen bilaga har inkommit från revisorerna på grund av sjukdom hos PWC.
Mötet beslutar att bordlägga punkten till Majmötet 22/5-18.
§20 Ansvarsfrihet för styrelsen anno 2017
Mötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2017.
§21 FaS verksamhetsplan 2018, bilaga 7
Kårordförande Ernst Andersson föredrar.
Märta Lindquist yrkar på att under Övergripande angelägenheter lägga till en ny att-sats med
lydelsen ”att se över möjligheterna att omstrukturera Studenthälsan i Uppsala till en
idrottsförening”.
Nikolina Bolander yrkar på att under Övergripande angelägenheter lägga till en ny att-sats
med lydelsen ”att undersöka möjligheten att heltidsarvodera vice ordförande med ansvar för
utbildningsfrågor”.
Nikolina Bolander yrkar på att ersätta Övergripande angelägenheters 8:e att-sats andra punkt
”Undersöka möjligheten att revidera stadgar, reglemente, policys och andra styrdokument så
att icke-könsneutrala uttryck utesluts” med ”Undersöka möjligheten att revidera stadgar,
reglemente och andra styrdokument för att endast använda könsneutrala uttryck”.
Nikolina Bolander yrkar på att ersätta Övergripande angelägenheters 9:e att-sats första
underpunkt ”se över hur kåren kan arbeta mer proaktivt” med ”se över hur kåren kan arbeta
mer proaktivt med lika villkors- och diskrimineringsfrågor”.

Josefin Jädernäs yrkar på att ersätta Övergripande angelägenheters 9:e att-sats tredje
underpunkt ”ta fram en lika villkors- och diskrimineringspolicy” med ”ta fram en lika
villkors- och diskrimineringspolicy och handlingsplan”.
Ernst Andersson yrkar på att ersätta Övergripande angelägenheters 12:e att-sats första
underpunkt ”Översätta styrdokument” med ”Översätta styrdokument till engelska”.
Maria Melinder yrkar på att under Kårinterna angelägenheter, underrubrik Studiebevakning
vid Farmaceutiska fakulteten, 2:a att-satsen, fjärde punkten, ersätta ”Undersöka möjligheten
att genomföra en gemensam utbildning för studentrepresentanter med Kårsamverkan” med
”Att genomföra en utbildning för studentrepresentanter eventuellt i samarbete med
Kårsamverkan”.
Nikolina Bolander yrkar på att under Kårinterna angelägenheter, underrubrik
Arbetslivsanknytning, lägga till en ny att-sats med lydelsen ”att se över hur kåren arbetar
med frågor kring arbetslivsanknytning i praktiken och harmonisera detta med
styrdokument”.
Ernst Andersson yrkar på att under Kårinterna angelägenheter, underrubrik Information,
lägga till en ny att-sats med lydelsen ”att i samråd med Valberedningen undersöka
möjligheten att förbättra nomineringsprocessen och informationsspridningen av
ämbetsbeskrivningar”.
Elin Svedin yrkar på att under Kårinterna angelägenheter, underrubrik Information, 2:a attsatsen, ersätta ”Undersöka möjligheten att ta fram en sociala medie-strategi tillsammans
med informationsansvariga” med ”Undersöka möjligheten att ta fram en sociala mediestrategi att implementera i marknadsföringspolicyn tillsammans med
informationsansvariga”.
Jonna Gregorsson yrkar på att under Kårinterna angelägenheter, underrubrik Information,
stryka den 4:e att-satsen ”att verka för Farmis-Reptilens fortsatta verksamhet” samt dess
underpunkt ”Fortsätta stötta Reptilenredaktionens arbete med kårtidningen vid behov”.
Maria Melinder yrkar på att under Kårexterna angelägenheter, underrubrik Nationella och
internationella angelägenheter, stryka den 4:e att-satsens första underpunkt ”Se över
ersättningen vid VFU”.
Styrelsen förlikar sig med samtliga förslag.
Mötet godkänner Verksamhetsplanen 2018 med föreslagna och redaktionella ändringar.
§22 Proposition gällande delegation till Farmaceutiska Doktorandrådet (FDR) –
reglementesändring, bilaga 9
Kårordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att godkänna propositionen angående reglementesändring gällande
delegation till Farmaceutiska Doktorandrådet (FDR).

§23 Proposition angående Valberedningens sammansättning – stadgeändring, andra
läsningen, bilaga 11
Kårordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att godkänna propositionen angående stadgeändring gällande
Valberedningens sammansättning.
§24 Proposition gällande val av Valberedningens ledamöter – reglementesändring, bilaga
10
Kårordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att godkänna propositionen angående reglementesändring gällande val av
Valberedningens ledamöter.
§25 Proposition angående undanröjning av kårmötesbeslut – stadgeändring, första
läsningen, bilaga 12
Kårordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att godkänna propositionen angående stadgeändring gällande undanröjning
av kårmötesbeslut.
§26 Proposition gällande uppdatering av egennamn i reglemente, bilaga 13
Kårordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att godkänna propositionen gällande uppdatering av egennamn i reglemente.
§27 Proposition gällande kårernas representation vid de akademiska högtiderna, bilaga 14
Kårordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet ajourneras kl. 21.56.
Mötet återupptas kl. 22.06.
Mötet beslutar att avslå framlagt förslag från Kuratorskonventet och studenternas
Övermarskalk, framförallt med anledning av motivet på ”Lillan”.
Mötet beslutar att ge styrelsen mandat att förhandla fram ett nytt förslag som är
representativt för alla studenter vid Uppsala universitet och mer i linje med Farmacevtiska
Studentkårens medlemmars åsikter.
§28 Kungörande av allmänna val (fyllnadsval)
Valberedningens ordförande Johanna Björling föredrar.
14% av kårens röstberättigade medlemmar har röstat.
Handläggare, 1 st. (t.o.m. 30/6-18)
Klubbmästare, 1 st. (t.o.m. 31/12-18)
§29 Val av funktionärer och ämbetsmän
Valberedningens ledamot Mattias Rödin föredrar.

Mathilda Kahlqvist
Alva Telander, A1

Cellkärna, 1 st. (1/2 år)
Mitokondrie, 3 st. (1 år)
Vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, 1 st. (1 år)
Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet, 2 st. (1 år)
Informationsansvarig, 1 st. (1 år)

Linnéa Gustavsson, A4
Kristin Augustsson, A3
Anton Norberg, A1
Nichlas Näsström, A2
Vakant
Haider Al-Jubouri, A2
Vakant
Vakant

§30 Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän
Valberedningens ledamot Mattias Rödin föredrar.
Ordförande i Internationella utskottet, 1 st. (t.o.m. 31/12-18)
Pubmästare, 2 st. (t.o.m. 30/6-18)

Vakant
Aurore Lundmark, A2
Isak Simón, A4
Farmis-Reptilen, ansvarig utgivare, 1 st. (t.o.m. 31/12-18)
Oskar Örneholm, A7
Farmis-Reptilen, redaktör, 2 st. (t.o.m. 31/12-18)
Alexander Hedén, A6
Vakant
Farmis-Reptilen, redaktör, 1 st. (t.o.m. 30/6-18)
Vakant
Ledamot i SNAPS valberedning, 1 st. (t.o.m. 31/12-18)
Jenny Nilsson, A6
Suppleant i SNAPS, 1 st. (t.o.m. 31/12-18)
Alva Hultén, A6
Caphémästare, 1 st. (t.o.m. 30/6-18)
Sofia Hogander, A2
Caphévärd, 6 st. (t.o.m. 30/6-18)
Elin Eriksson, R2
Lovisa Dybeck, A2
Kristin Augustsson, A3
Veronika Westergren, A4
Ebba Johansson, A3
Elin Carlsson, A3
Kårfotograf, 2 st. (t.o.m. 30/6-18)
Linn Kullbrandt, A4
Sofia Hogander, A2
Informationsansvarig, 1 st. (t.o.m. 30/9-18)
Sanna Nyström, R2
Barmästare med inköpsansvar, 1 st. (t.o.m. 31/12-18)
Shara Dilzar
Standarförare, 1 st. (t.o.m. 31/12-18)
Alice Bertilsson, A6
Internrevisor, 1 st. (t.o.m. 31/12-18)
Josefin Jädernäs, A10
Ledamot i Studenthälsan i Uppsalas styrelse, 1 st. (t.o.m. 30/6-18)Jenny Nilsson, A6
§31 Val till valberedningen
Valberedningens ordförande Johanna Björling föredrar.
Ordförande i Valberedningen, 1 st. (1⁄2 år)
Ledamot i Valberedningen, 3 st. (1 år)

§32 Övriga punkter
§33 Ordet fritt
§34 Nästa kårmöte äger rum den 22/5.

Mattias Rödin, A6
Ludwig Bernhardt, A2
Carolina Ravn, A3
Vakant

§35 Mötets avslutande
Mötet avslutas av mötesordförande Oskar Holmér kl. 22.51.

Vid protokollet:

_______________________
Alva Hultén, FaS sekreterare

Justeras av:

_______________________
Oskar Holmér, mötesordförande

___________________________
Moa Brandin, justeringsperson

___________________________
Maria Melinder, justeringsperson

