Sida 1 av 6
Farmacevtiska Studentkåren
Marsmöte
14 03 27
Pharmen kl. 18:00
Närvarande: Ordförande Gabriella Andersson och 38 aktiva medlemmar.
Föredragningslista:
1.
Mötet öppnas
2.
Formalia
3.
Meddelanden
4.
Granskning av FaS verksamhetsberättelse för år 2013
5.
Granskning av verksamhetsgranskningen för år 2013
6.
Val av proinspektor
7.
Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2013
8.
Balansering av resultatet avseende år 2013
9.
Granskning av revisionsberättelser för FaS och FMGOHB
10. Ansvarsfrihet för styrelsen anno 2013
11. FaS verksamhetsplan för 2014
12. Proposition om Samverkan mellan kårer vid Uppsala universitet
13. Kungörande av allmänna val
14. Val av funktionärer och ämbetsmän
15. Fyllnadsval
16. Val till valberedningen
17. Inval och entledigande i klubbverket
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas
§1

Farmacevtiska Studentkårens ordförande Gabriella Andersson öppnar mötet kl. 18.04.

§2

Till mötets ordförande väljs Erik Melander.

§3

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§4

Protokoll från Novembermötet den 28 november 2013 godkänns och läggs till
handlingarna.

§5

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: ny punkt 6 blir val av
proinspektor, efterföljande punkter ändras i stigande ordning.

§6

Till justeringspersoner väljs Vincent Ferrigan och Terese Törn.

§7

Till rösträknare under omröstning i salen väljs Roza Talimi och Malin Broberg.
Abdulla Alsaffow och Camilo Persson.

§8

Meddelanden

§9

Granskning av FaS verksamhetsberättelse för år 2013
Sebastian Axelsson föredrar.
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Katrina Dee yrkar på att under punkten områdesnämnden ändras Anders Kristoffer
namn till Albert Elmsjö.
Gabriella Andersson yrkar på att PAIF tas bort från Idrottsutskottets
verksamhetsberättelse.
Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelserna med redaktionella ändringar
samt med ovannämnda ändringar.
§10

Granskning av verksamhetsgranskningsberättelsen för FaS
Alfred Svan föredrar verksamhetsgranskningsberättelserna för år 2013. Se bilaga 2.
Verksamhetsgranskningsberättelserna för FaS 2013 granskas och läggs till
handlingarna.

§11

Val av proinspektor
Mötet beslutar att bordlägga punkten till majmötet 2014.

§12

Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2013
Elin Gustafsson föredrar balans- och resultaträkning för FaS för år 2013. Se bilaga 3.
Mötet fastställer FaS balans- och resultaträkning för år 2013 och lägger dessa till
handlingarna.
Elin Gustafsson föredrar balans- och resultaträkning för FMGOHB för år 2013. Se
bilaga 4.
Mötet beslutar att lägga FMGOHB balans- och resultaträkning för år 2013 till
handlingarna.

Mötet ajourneras kl 18.46
Mötet återupptas kl 18.54
§13

Balansering av resultatet avseende år 2013
Gabriella Andersson läser förslaget om balanseringen av resultatet avseende år 2013.
Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag och balansera 2013 års underskott till
reservfonden.

§14

Granskning av revisionsberättelser för FaS och FMGOHB
Gabriella Andersson föredrar FaS revisionsberättelse enligt bilaga 5.
Gabriella Andersson redovisar FMGOHBs revisionsberättelse enligt bilaga 6.
Revisionsberättelserna för FaS och FMGOHB 2013 granskas och läggs till
handlingarna.

§15

Ansvarsfrihet för styrelsen anno 2013
Mötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Farmacevtiska Studentkårens styrelse
anno 2013.

§16

FaS verksamhetsplan för 2014
Gabriella Andersson föredrar. Se bilaga 7.
Mötet diskuterar Farmacevtiska Studentkårens verksamhetsplan för 2014. Det
diskuteras bland annat informationsansvariges roll och skyddsombudet.
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Sebastian Axelsson yrkar på att
I 1. Ändamål
Att ” Farmacevtiska Studentkåren (FaS) är en ideell förening med ändamål att bedriva
studiebevakning för samtliga utbildningar vid farmaceutiska fakulteten.”
Ändras till
”Farmacevtiska Studentkåren (FaS) är en ideell förening med ändamål att bedriva
studiebevakning vid farmaceutiska fakulteten i Uppsala universitet.”
I 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.31, 4.32
Göra att-satser av punktlistorna.
Att underpunkten i 4.2.1 ändras från:
”Arbeta för att studenter och doktorander vid farmaceutiska fakulteten hålls
informerade om arbetet på central- områdes-, och fakultetsnivå inom universitet i det
nya kårlandskapet.”
Till
”Arbeta för att studenter och doktorander vid farmaceutiska fakulteten hålls
informerade om studiebevakningen på fakultetsnivå.”
Att hela punkten 4.3.1 blir ny punkt 4.2.2 och att resterande punkter ändras i stigande
ordning.
Att ny punkt 4.2.2 byter namn från ” Studiebevakning vid Uppsala universitet” till
”Studiebevakning på central- och områdesnivå.”
Att ny punkt ”Arbeta för att studenter och doktorander vid Farmaceutiska fakulteten
hålls informerade om arbetet på central och områdesnivå inom universitet i det nya
kårlandskapet” införs i mål under ”Studiebevakning vid Uppsala universitet”
I 4.2.2 att ”FaS Arbetslivsanknytning består i dagsläget av Farmis Jobbportal,
Mentorsakademin samt av arbetsdagarna Pharmada och Uppsalaveckorna.”
Ändras till
”FaS Arbetslivsanknytning består i dagsläget av Farmis Jobbportal,
Mentorsakademin, uppsalaveckorna och Pharmada”
I 4.2.2
Att ändra ” Öka studenters kontakt med företag genom att utveckla Jobbportalen.”
till
”Öka studenters kontakt med företag, bland annat genom att utveckla Jobbportalen.”
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I 4.2.2 följande mening stryks:
”Mentorsakademin erbjuder temaföreläsningar samt kursmentorer. Målet med
verksamheten är att hjälpa FaS medlemmar att komma i kontakt med
läkemedelsbranchen.”.
Mötet godkänner verksamhetsplanen för 2013 med redaktionella ändringar samt med
Sebastian Axelssons yrkanden.
§17

Proposition gällande Samverkan mellan studentkårer vid Uppsala universitet
Gabriella Andersson föredrar. Se bilaga 8.
Styrelsen yrkar på att lägga till två nya punkter till propositionen:
”Att uppdrag styrelsen att utse representanter i samverkan mellan kårerna vid Uppsala
universitet.”
samt
”Att uppdrag styrelsen att förrätta val av ledamöter till det kårgemensamma valmötet
2014.”
Mötet beslutar att bifalla proposition gällande Samverkan mellan studentkårerna vid
Uppsala universitet med yrkandena.

Mötet ajourneras kl.20.08
Mötet återupptas kl.20.13

§18

Kungörande av allmänna val
Totalt röstade ca: 17 % av FaS medlemmar.
Valberedningens ordförande, Emma Jönsson, föredrar.
Följande personer har valts
Handläggare (½ år)

§19

Diana Masete

Val av funktionärer och ämbetsmän
Malin Andersson, ordförande i valberedningen, föredrar.
Följande personer väljs av kårmötet:
Cellkärna 1 st. (½ år)
Mitokondrier 3 st. (1 år)

Informationsansvarig 1 st. (1 år)

Elin Mårtensson, A3
Christoffer Fust, A1
Lina Karlsson, A1
Carl Magnus Walderman
Christerson, A1
Diana Masete
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§20

Fyllnadsval
Malin Andersson, ordförande i valberedningen, föredrar.
Följande personer väljs av kårmötet:
Ordförande, Internationella utskottet, t.o.m. sep-14
Vice ordförande, Idrottsutskottet, t.o.m. dec-14
Studentrepresentant Läkemedelskemi, t.o.m. maj-14
Caphé-värd, t.o.m. maj-14

§21

§22

Val till valberedningen
Ordförande 1st, ½ år
Ledamot 1 st, 1 år
Suppleant 1 st, 1 år

vakant
Dalia Majed, A3
Martin Svahn, A6
Abdulla Alsaffow, A2

Josefin Glad, A4
Anna Joo, A2
Maria Röjerdal, R2

Inval och entledigande i klubbverket
Mötet beslutar om att välja in följande personer i klubbverket
Lina Karlsson
Diana Masete
Vincent Ferrigan
Carl Magnus Walderman Christerson
Christoffer Fust

§23

Övriga frågor

§24

Mötet avslutande
Mötet avslutas kl. 20.40 av kårmötesordförande Erik Melander.
Vid protokollet:
______________________________
Kia Ropponen, sekreterare FaS

Justeras:
______________________________
Erik Melander, kårmötesordförande
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_____________________________
Terese Törn, justeringsperson

_____________________________
Vincent Ferrigan, justeringsperson

