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Farmacevtiska Studentkåren
Marsmöte
150326
Pharmen kl. 18:00
Närvarande: Ordförande Josefin Jädernäs och 49 aktiva medlemmar.
Föredragningslista:
1. Mötet öppnas
2. Formalia
3. Meddelanden
4. Information angående kårens medlemsregister
5. Granskning av FaS verksamhetsberättelse för år 2014, bilaga 1
6. Granskning av verksamhetsgranskningen för år 2014, bilaga 2
7. Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2014, bilaga 3, 4, 5, 6
8. Balansering av resultatet avseende år 2014
9. Granskning av revisionsberättelser för FaS och FMGOHB, bilaga 6, 7
10. Ansvarsfrihet för styrelsen anno 2014
11. FaS verksamhetsplan för 2015, bilaga 9
12. Proposition gällande införandet av Auktionsfonden i stadgar – andra läsningen, bilaga 10
13. Proposition gällande revidering av kårens ämbeten – andra läsningen, bilaga 11
14. Godkännande av entledigande
15. Val av funktionärer och ämbetsmän
16. Fyllnadsval
17. Val till valberedningen
18. Inval och entledigande i klubbverket
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas

§1

Farmacevtiska Studentkårens ordförande Josefin Jädernäs öppnar mötet kl. 18:00.

§2

Till kårmötets ordförande väljs Erik Melander.

§3

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§4

Protokoll från Novembermötet den 27 november 2014 godkänns och läggs till
handlingarna.

§5

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: ny punkt 14 ”Godkännande av
entledigande” och att under punkten ”Fyllnadsval” lägga till 1 Suppleant för
institutionsstyrelsen i läkemedelskemi. Efterföljande punkter ändras i stigande
ordning.

§6

Till justeringspersoner väljs Martin Sjöstrand och Maria Röjerdal.

§7

Till rösträknare under omröstning i salen väljs Emma Jönsson och Camilo Persson.
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§8

Eventuella adjungerande behöver inte göras.

§9

Meddelanden

§10

Information angående kårens medlemsregister
Kårordförande Josefin Jädernäs föredrar. På Novembermötet 2014 informerades det
om de pågående diskussionerna kring kårernas medlemsregister. Farmacevtiska
studentkårens medlemmar utgör cirka 1 % av medlemsregistret vilket ger 1 mandat
för de två ledamöter som närvarar. Beslut tas med tre fjärdedelars majoritet där minst
tre medlemsorganisationer måste vara med. Ett samarbete kring medlemsregistret
skulle innebära en god plattform för att samverka kring även andra frågor såsom de
som rör studentrabatter, och om Mecenatkortet exempelvis. Diskussionerna har
kommit långt i utformningen av stadgar och avtal.

§11

Granskning av FaS verksamhetsberättelse för år 2014, bilaga 1
Gabriella Andersson föredrar bilaga 1. Hon berättar att de största förändringarna
rörande organisationen var att en proinspektor och en ny inspektor valdes in. Det
instiftades ett arbetsmarksutskott och kårens ordförande heltidsarvoderades. Det har
inte skett någon utvärdering av det nya utskottet eftersom arbetet kom igång först i
september-oktober. Åsiktsprogrammet och kårens ämbeten reviderades. Inom
studiebevakning skedde förändringar under maj 2014 om hur kårsamverkan skulle
drivas. Revideringen av apotekar- och receptarieprogrammen påbörjades under 2014
och det fanns studentrepresentanter med i alla arbetsgrupper. Upplägget av
examenssymposiet förändrades. Det har arbetats med att förbättra doktoranders
förberedelser inför då de undervisar. Inom arbetslivsanknytning har det fokuserats
mer på en persons karriär istället för fokus på en arbetsplats. Det har tagits fram ett
pris för den som genomfört ett bra examensarbete. Alumnnätverket vid Fakulteten har
startats upp. Inom studiesocial verksamhet skedde förändringar i form av en lyckad
gymnasiehelg samt amöbaveckor. Blodomloppet hade många deltagare. Upplägget för
Skiftesmiddagen har ändrats och det ska vara gratis att gå, med start 2016. Motgångar
har varit att kåren har fått mindre pengar i statsbidrag och från Uppsala universitet.

§12

Granskning av verksamhetsgranskningsberättelsen för FaS, bilaga 2
Josefin Jädernäs föredrar verksamhetsgranskningsberättelsen för år 2014 enligt bilaga
2.
Verksamhetsgranskningsberättelsen för FaS 2014 granskas och läggs till
handlingarna.

§13

Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2014
Patrik Kagebeck föredrar bilaga 3 och 4. Bilaga 3 ger en överblick.
Intäkterna är lägre än beräknat eftersom det erhölls ett lägre centralt stöd samt ett
sämre börsår vilket innebar lägre bidrag från stiftelsen Farmis. Det finns inga räntor
och utdelningar. Det missades att lägga till en samarbetspartner under sponsringar och
avtal och därmed lägre intäkter. Fonderna Anders Viberg och Mentorsakademin har
tagits bort och har lagts till som intäkt. Intäkterna är proportionerligt sett lika stora
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som andra kårers. 2014 år gav ett minusresultat. Nästa år troligtvis bättre börsår och
antagligen ett nollresultat på grund av den preliminära skattefriheten. Gröne Orms
hyresbidrag är på 125 000 kronor. Åtgärder för att minska på kostnader under 2014
har vidtagits genom att en TV-avgift, prenumeration på UNT och en fast telefon har
tagits bort. Examensgruppen har inte fått lika mycket bidrag som tidigare och Gröne
Orms kostnader har setts över för att kunna minskas.
Josefin Jädernäs föredrar bilaga 6: resultatrapport.
Högre bonus från Menigo: 30 000 jämfört med 16 000. Konsultarvoden har ökat
jämfört med 2013 eftersom en konsult hade möte med styrelsen och stiftelsen, vilket
inte skedde 2013 och därför skiljer sig resultatet med de 7000 kronorna. Försäkringen
är dyrare jämfört med 2013.
Mötet fastställer FaS balans- och resultaträkning för år 2014 och de läggs till
handlingarna.
Mötet beslutar att lägga FMGOHB balans- och resultaträkning för år 2013 till
handlingarna.
§14

Balansering av resultatet avseende år 2014
Vice ordförande med ekonomiskt ansvar Louise Lindberg läser förslaget om
balanseringen av resultatet avseende år 2014. Minusresultatet bokförs år för år och det
balanseras mot ny räkning.
Mötet beslutar att balansera resultatet mot en ny räkning.

§15

Granskning av revisionsberättelser för FaS och FMGOHB
Josefin Jädernäs föredrar FaS revisionsberättelse enligt bilaga 7.
Josefin Jädernäs redovisar FMGOHB:s revisionsberättelse enligt bilaga 8.
Revisionsberättelserna för FaS och FMGOHB 2014 läggs till handlingarna med
förbehåll att de skrivs under.

§16

Ansvarsfrihet för styrelsen anno 2014
Med förbehåll att revisorerna skriver under.
Mötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för den Farmacevtiska studentkårens styrelse
anno 2014.

Mötet ajourneras kl. 19:03
Mötet återupptas 19:14
§17

FaS verksamhetsplan för 2015, bilaga 9
Josefin Jädernäs föredrar. Styrelsen 2015 vill öka antalet medlemmar och ett steg i
den riktningen är en enkät som har delats ut till kurser för att få reda på den allmänna
uppfattningen om kåren. Den ska även skickas ut till doktorander. Ett mål är att
revidera och se över styrdokument och därför har en arbetsgrupp tillsatts som skall
arbeta med detta under våren. Arbetet med medlemsregistret skall fortsätta och
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avslutas. Styrelsen skall representeras på de internationella kongresserna för att få en
bättre kontakt. Mötet diskuterar Farmacevtiska Studentkårens verksamhetsplan för
2015.
Yrkande: Styrelsen yrkar på att stryka sista målet i punkt 4.2.4 ”Att arbeta för att
studenterna vid Uppsala universitet ska ha goda cykelmöjligheter och god
trafiksäkerhet.”. Anledningen är att kommunens råd har lagts ned.
Tilläggsyrkande: Tove Leire yrkar på att lägga till ny punkt i 4.2.3
Arbetslivsanknytning ”Att utvärdera arbetsmarknadsutskottets införande”.
Styrelsen förlikar sig med yrkandet.
Yrkande: Gabriella Andersson yrkar på att styrka ”arbeta för att” i punkt 3 i 4.1
”Övergripande angelägenheter”.
Styrelsen förlikar sig inte med yrkandet utan yrkar på att punkten ändras till ”Att
påbörja arbetet med att utveckla en långsiktig ekonomisk strategi”. Gabriella förlikar
sig med förslaget.
Mötet ajourneras i tre minuter.
Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen 2015 med ovanstående ändringar.
§18

Proposition gällande införandet av Auktionsfonden i stadgar – andra läsningen,
bilaga 10
Vice ordförande med ekonomiskt ansvar, Louise Lindberg föredrar.
Auktionsfonden finns men inte i stadgar. Stadgar skall spegla verksamheten och
därför bör den föras in.
Mötet beslutar att bifalla propositionen gällande införandet av Auktionsfonden i
stadgar

§19

Proposition gällande revidering av kårens ämbeten – andra läsningen, bilaga 11
Josefin Jädernäs föredrar. Andra läsningen på stadgeändringar. Styrelsen föreslår att
ämbetena Webbansvarig och Datoransvarig avvecklas. Deras uppgifter tas över av
Informationsansvariga, Intendenterna samt av att WeFixIt anlitas. Namnet
Historiegraf föreslås att det byts till Kårfotograf istället, eftersom namnet Historiegraf
framstår som ålderdomligt och intetsägande. Att avveckla ämbetet Registeransvarig
eftersom så få som möjligt borde ha tillgång till Melos, samt ämbetet Radioförmän
eftersom det finns mer moderna sätt att sprida information via.
Propositionen har inte lyfts på ett styrelsemöte innan nuvarande Kårmöte varför mötet
anser att den först bör lyftas och sedan tas upp på Majmötet.
Yrkande: Tove Leire yrkar på att bara ta beslut på stadgeändringen och vänta med
resten av propositionen till Majmötet.
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Mötet beslutar att bifalla stadgeändringarna och uppdatera bilagan om reglemente
till Majmötet.
§20

Godkännande av entledigande
Josefin Jädernäs föredrar. Ett entledigande har inkommit styrelsen via e-post. Det
gäller nuvarande ansvarig utgivare. Styrelsen har utan framgång försökt komma i
kontakt för en bekräftande namnunderskrift. Styrelsen kan ej bevilja entledigande
eftersom reptilen granskar styrelsen och därför tillfrågas Kårmötet om entledigandet
kan beviljas.
Mötet beslutar att bevilja entledigandet av ämbetet ansvarig utgivare för Reptilen.
Mötet beslutar att riva upp föredragningslistan och lägger till ansvarig utgivare 1 st
tom dec-15 till punkt 16 Fyllnadsval.

§21

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

Informationsansvarig 1 st. (1 år)
Vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet 1 st. (1 år)
§22

Fyllnadsval
Anna Joo, ordförande i valberedningen, föredrar.
Följande personer väljs av kårmötet:
Caphémästare, 1st, tom juni-15
Caphévärdar, 2st, tom juni-15
Vice ordförande i Kulturutskottet, 1st, tom dec-15
Revisorssuppleant, 1st, tom dec-15
Webbansvarig, 1st, tom dec-15
Radioförman, 1st, tom juni-15
Radioförman, 1st, tom dec-15
Suppleant i institutionsstyrelsen för läkemedelskemi
1st, juni-15
Ansvarig utgivare, 1st, tom dec-15

§23

Oskar Holmér, A3
Karin Karlsson, A1
Johan Spånberg, A1
Helga Brage, A2
Tobias Haugmo, A1
Sara Antar, A4

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

Katrin Krause, A4
Jay Persson, A1
Karin Karlsson, A1
Simon Olofsson, A1
Lukas Löfling, A10
vakant
vakant
vakant
Camilo Persson, A9
Johan Öhrman, R4

Fanny Lundmark, A4
Rojvan Sefin Aydal, R3
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Suppleant 1st, 1 år

Rania Kader, A3

§24

Inval och entledigande i klubbverket
Det senaste försäkringsavtalet omfattar alla som står inskrivna i personalliggaren
medan arbetet i köket pågår, varför ingen behöver varken väljas in eller entledigas ur
försäkringssynpunkt.

§25

Övriga frågor

§26

Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20:25 av kårmötesordförande Erik Melander.
Vid protokollet:
______________________________
Rosita Kneiszl, sekreterare FaS

Justeras:
______________________________
Erik Melander, Kårmötesordförande

_____________________________
Martin Sjöstrand, justeringsperson

_____________________________
Maria Röjerdal, justeringsperson

