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Farmacevtiska Studentkåren
Majmöte
130514
Pharmen kl. 18:00
Närvarande: Ordförande Sebastian Axelsson och 61 aktiva medlemmar.
Föredragningslista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mötet öppnas
Formalia
Meddelanden
Utdelande av Studierådets priser
Val till inspektor
Uppdatering om arbetet med förnyelseprocessen av apotekar- och
receptarieprogrammet
Information från EPSA-kongressen i Catania 2013
Uppdatering om fortsatt samarbete mellan kårerna
Motion angående öppen utfrågning av kandidater i allmänna val – andra läsningen
Motion gällande införande ett proinspektorat
Proposition angående principbeslut höstfestkommittén
Proposition angående avvecklande av utskottet PhotoPharm
Kungörande av allmänna val
Val av funktionärer och ämbetsmän
Fyllnadsval
Inval och entledigande i klubbverket
Övriga frågor
Mötet avslutas

§24

Farmacevtiska Studentkårens ordförande Sebastian Axelsson öppnar mötet kl. 18.02.

§25

Till mötets ordförande väljs Ingrid Rask, till vice mötesordförande väljs Sebastian
Axelsson.

§26

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§27

Protokoll från Marsmötet den 26 mars 2013 godkänns och läggs till handlingarna.

§28

Föredragningslistan godkänns med ändringarna att punkt tio blir ny punkt 6 och
följande punkter ändras i fallande ordning

§29

Till justeringspersoner väljs Jesper Boberg och Emil Gidlund.

§30

Till rösträknare för de allmänna valen väljs Janju Drahme och Emelie Smedshammar.
Till rösträknare under omröstningar i salen väljs Vincent Ferrighan och Johanna
Eriksson.
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§31

Mötet adjungerar Ronnie Hansson, Anja Sandström och Matthias Hallberg med
närvaro- och yttranderätt till och med punkt 4.

§32

Meddelanden

§33

Utdelande av Studierådets priser
Katrina Dee, vice ordförande med ansvar för utbildning, delar ut årets priser.
Studierådets Pedagogiska pris 2013 tilldelas Anja Sandström, Institutionen för
läkemedelskemi, med följande motivering:
”Anja Sandström är en mycket värdig mottagare av Studierådets Pedagogiska pris då
hon anses vara oerhört kompetent och trygg i sin undervisning. Hon arbetar ständigt
med att utveckla studenternas färdigheter – både skriftligt och muntligt. Anjas
positiva attityd uppmuntrar alla studenter att aktivt ta del i undervisningen, vilket
bidrar till ett långsiktigt lärande.
Anja har ett unikt och pedagogiskt upplägg på hennes kurs ”Läkemedelskemi”.
Genom att använda sig av Workshops möjliggör hon att studenter vågar dela med sig
av sina kunskaper.
Detta utvecklar studenternas förmåga att skapa diskussioner kring problembaserade
uppgifter och gemensamt komma fram till lösningar. Denna undervisningsform är
mycket uppskattat av studenterna och vi anser att detta bidrar mycket till studenternas
förmåga att ta till sig information.
Genom hennes ansträngning att varje termin lära sig studenternas namn, skapar hon
en trivsam miljö där studenterna känner sig sedda.”
Studierådets pris för studentinflytande år 2013 tilldelas Ronnie Hansson, Institutionen
för farmaceutisk biovetenskap, med följande motivering:
”Ronnie Hansson är en mycket värdig mottagare av Studierådets pris för
studentinflytande då han alltid möter studenternas synpunkter och tillvaratar våra
åsikter på bästa sätt. Studierådet anser att Ronnie Hansson är vår beskyddare – han
står alltid upp för oss studenter och värnar alltid om vårt bästa.
Ronnie var ett stort stöd för studenterna vid införandet av det förnyade
förkunskapskraven, då många studenter ansåg sig hamna i kläm. Han kom på ett
studierådsmöte och mötte lyhört studenternas kritik, varefter han återkopplade
synpunkterna till grundutbildningskommittén. Detta medförde att en undantagsregel
infördes för de terminer som påverkades mest av förändringen.
Ronnie har alltid varit ett stort stöd för kårens handläggare där han fungerade som
en bra kontaktperson mellan fakultetens lärare och handläggaren vid arbetet med
kursvärderingar. Han visar även ett stort intresse för utvecklandet av kursvärderingar
för studenterna på ett så bra sätt som möjligt ska kunna framföra sina åsikter. Det
märks att Ronnie gillar oss studenter.”
Studierådets särskilda pris för Studentbemötande 2013 tilldelas Mathias Hallberg,
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, med följande motivering:
”Mathias Hallberg är en av de första lärarna som studenterna kommer i kontakt med
vid Uppsala universitet under kursen ”Läkemedelsanvändning- och utveckling”. Där

3(6)
gör han ett gott intryck och får studenterna att känna sig välkomna och se fram emot
sina kommande år på respektive program. Han tar sig an oss studenter, en heterogen
grupp, under den första kursen och får oss att tänka i nya banor. Mathias
introducerar studenterna till universitetsstudier likväl som studentlivet.
Med sin härliga karisma och dialekt fortsätter han alltid att hälsa på oss studenter i
korridoren, något som får oss att känna oss speciella. Han bemöter studenterna alltid
med respekt, något som får oss att våga ta kontakt med honom vid problem. Mathias
är en lärare som man aldrig glömmer, detta visar på hans genuina intresse för oss
studenter. Han positiva anda sätter avtryck på oss studenter, och får oss studenter att
vilja bli Sveriges bästa farmaceuter.”
§34

Val till inspektor
Sebastian Axelsson läser upp nomineringen av inspektor kandidat Ingrid Nylander.
Mötet väljer Ingrid Nylander till inspektor efter sluten omröstning

§35

Motion gällande införande av ett proinspektoriat
Motionären Tove Leire föredrar, se bilaga 1.
Tove Leire yrkar på:
Att stycket ” Inspektor skulle också kunna lägga större fokus på att vägleda och stötta
styrelsen och dess verksamhet medan proinspektor kommer jobba för att utveckla
kårens alumnverksamhet” stryks samt att den föreslagna stadgeändringen under
kapitel 12 paragraf 1 stryks.
Styrelsen yrkar på att:
Bordläggning av motionen till novembermötet för att styrelsen grundligare ska kunna
undersöka och definiera en eventuell proinspektors roll.
Mötet beslutar att bifalla motionen med Tove Leires yrkanden.

§36

Uppdatering om arbetet med förnyelseprocessen av apotekar- och
receptarieprogrammet
Katrina Dee informerar.
Mötet ajourneras 20:02
Mötet återupptas 20:13

§37

Information från EPSA-kongressen i Catania 2013
Patricia Näslund föredrar. Nästa kongress är i Valencia 29 oktober -3 november 2013.

§38

Uppdatering om fortsatt samarbete mellan kårerna
Sebastian Axelsson informerar.

§39

Motion angående öppen utfrågning av kandidater i allmänna val – andra
läsningen
Sebastian Axelsson föredrar motionen med styrelsens yrkan som röstades igenom på
marsmötet. Se bilaga 2.
Mötet beslutar om att godkänna motionen med styrelsens yrkan.
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§40

Proposition angående principbeslut höstfestkommittén
Sebastian Axelsson föredrar. Se bilaga 3.
Mötet beslutar om att godkänna propositionen angående principbeslut
höstfestkommittén.

§41

Proposition angående avvecklande av utskottet PhotoPharm
Sebastian Axelsson föredrar. Se bilaga 4.
Mötet beslutar att godkänna propositionen angående avvecklande av utskottet
PhotoPharm.

§42

Kungörande av allmänna val
Totalt röstade ca: 17,4 % av FaS medlemmar.
Valberedningens ordförande Erik Melander föredrar.
Följande personer har valts:

§43

Doktorandrepresentant i Farmaceutiska
och Medicinska områdesnämnden (1 år)

Sara Andersson

Representant i Uppsala universitets konsistorium (1 år)

Elin Gustafsson, A6

Vice ordförande med ansvar för utbildnings- och
studierelaterade frågor (1 år)
Sekreterare (1 år)
Arbetsmarknadsansvarig (1 år)
Handläggare (½ år)

Caroline Alvebratt,
Kia Ropponen, A3
Sandra Ingel, A6
Camilo Persson, A6

Val av funktionärer och ämbetsmän
Valberedningens ordförande Erik Melander föredrar.
Följande personer väljs av kårmötet:
Barmästare (1år)
Pubmästare (½år)
Uthyrningsansvarig (1år)

Joseph Chidiac, A6
Jens Lindman, A2
Patryk Nilsson, A2
Emelie Smedshammar, A3

Doktorandutskottet ordförande (1år)
Doktorandutskottet vice ordförande (1år)

Sara Andersson
Oskar Alskär

Internationella utskottet vice ordförande (1år)
PINSE-delegat (2år)
Reptilenredaktörer, 2 st (1år)

Josefin Ore, A6
Oliver Hedge, A4
Rebecca Faresjö, A6

Annonsackvisitör (1år)
Sånganförare (1år)
Kårmarskalk (1år)
Historiegrafer, 2st (½år)

Vakant
Pontus Håkansson, R2
Gustav Grönberg, A3
Rebecka Ryman, A2
Ida Wainio, A2
Adam Andrén, A4
Roza Talimi, R2

Datoransvarig (1år)
Registeransvarig (1år)
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Bibliotekarie (1år)
Caphé Cophein-värdar, 6 st (½år)

Jakob Rasch, A4
Gabriella Krogius, A1
Agnes Taylor, A1
Maria Sawires, A3
Amandah Johansson, A3
Malin Persson, A1

Caphé mästare 1 st (1/2 år )
Konferensvärdar, ≥3st (½år)

Malin Persson, A1
Maram Zaya, A5
Josefin Ore, A6
Rebecca Faresjö, A6

Radioförman (1år)
Intendent (1år)
Sommarintendenter, 2st

Vakant
Martin Nilsson, A6
Adam Mattsson, A2
Joacim Folkesson, A6

Ledamot i Apotekarsocietetens
Norra Mälarkrets styrelse (2år)
Farmaceutiska fakultetens rekryteringsgrupp:
Ledamöter, 2st (1år)
Suppleant, 2st (1år)
Institutionsstyrelsen för farmaci
Ledamöter, 3st (1år)
Suppleant, 1st (1år)
Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap
Ledamöter, 3st (1år)

Suppleant, 2st (1år)
Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi
Ledamöter, 2st (1år)

Emma Jönsson, A2
Vincent Ferrigan, A2
Adam Andrén, A4
Sabina Andersson, A4
Erika Brolin
Patrick Källbäck
Vincent Ferrigan, A2
Ida Netterberg
Ronja Månsson
Elsa Lilienberg
Lukas Löfling, A6
Anna Vildhede

Suppleant, 1st (1år)

Emilia Gjurovska, A2
Åke Strese
Albert Elmsjö

Stipendienämnden
Ledamot (1år)
Suppleant (1år)

Ingrid Rask, A6
Sabina Andersson, A4

Suppleant i Disciplinnämnden (1år)
Ledamot i Kvalitetskommittén (1år)
Suppleant i Intendenturstyrelsen BMC (1år)

Erik Melander, A8
Katrina Dee, A9
Martin Nilsson, A6
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§44

Fyllnadsval
Valberedningens ledamot Erik Melander föredrar.
Följande personer väljs av kårmötet:
Vice ordförande PhotoPharm 1 st t.o.m. dec -13
Ansvarig utgivare 1 st t.o.m. dec. -13
Annonsackvisitör t.o.m. dec. -13

§45

Ida Wainio, A2
Vincent Ferrigan, A2
Maram Zaya, A5

Inval och entlediganden i klubbverket
Mötet beslutar att välja in följande personer i Klubbverket:
Rebecca Faresjö
Ida Wainio
Jens Lindman

Adam Mattson
Rebecca Rydman
Martin Nilsson

§46

Övriga frågor

§47

Mötet avslutande
Mötet avslutas kl. 22:11 av kårmötesordförande Ingrid Rask.

Vid protokollet:

______________________________
Sabina Andersson, sekreterare FaS

Justeras:

______________________________
Ingrid Rask, kårmötesordförande

______________________________
Jesper Boberg, justeringsperson

_____________________________
Emil Gidlund, justeringsperson

