Farmacevtiska Studentkåren
Septembermöte
160929
Pharmen kl. 18:00
Närvarande: Ordförande Oskar Holmér och 40 aktiva medlemmar.
Föredragningslista:
1. Mötet öppnas
2. Formalia
3. Meddelanden
4. Proposition om kårens sponsringsverksamhet, bilaga 1
5. Ekonomisk halvårsrapport från FaS
6. Ekonomisk halvårsrapport från FMGOHB
7. Besvärshantering
8. Val av funktionärer och ämbetsmän
9. Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän
10. Val till valberedningen
11. Övriga frågor
12. Mötet avslutas

§48

Farmacevtiska Studentkårens ordförande Oskar Holmér öppnar mötet
kl. 18:01.

§49

Till justeringspersoner väljs Nikolina Bolander och Shara Dilzar.

§50

Till rösträknare under omröstning i salen väljs Elin Svedin och Simon
Olofsson.

§51

Till kårmötets ordförande väljs Emma Jönsson.

§52

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§53

Protokoll från Majmötet 16 maj 2016 godkänns och läggs till handlingarna
med följande ändringar: under §34 ändra ”Studierådets pris för
Studentbemötande” till ”Studierådets särskilda pris för bemötande”; att under
§34 lägga till ”Anja Sandström undervisar i läkemedelskemi, avdelningen för
organisk farmaceutisk kemi.”; att under §43 ändra ”Mötet väljer följande” till
”Följande personer har valts”; att under §44 skriva Lisas efternamn korrekt.

§54

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: att ändra namn på punkt
4 från ”Beslut om kårens sponsringsverksamhet” till ”Proposition om kårens
sponsringsverksamhet”; att under punkt 9 ändra från 1 till 2 caphévärdar.

§55

Meddelanden
Oskar Holmér, ordförande
Styrelsen har godkänt vissa ämbetsbeskrivningar och dessa ligger nu uppe på
hemsidan farmis.se.
Styrelsen har även uppdaterat Farmacevtiska Studentkårens alkoholpolicy och

den nya versionen finns att läsa på kårens hemsida.
Sedan sista kårmötet har vattenskadan i källaren blivit helt åtgärdad och kåren
har nu återigen full tillgång till hela huset för att sköta sin verksamhet.
Pharmen har även utrustats med nya routrar så att hela huset ska ha trådlös
internetmottagning. Det har medfört att Pharmen numer har eduroam.
Nikolina Bolander, vice ordförande FMGOHB
FMGOHB:s styrelse har beslutat att all medhavd alkohol till interna fester
kommer att tas om hand och kasseras.
Jonna Gregorsson, Jubileumskommittén
Försäljningen av balbiljetter fortsätter t.o.m. 5 oktober.
§56

Proposition om kårens sponsringsverksamhet, bilaga 1
Arbetsmarknadsansvarig Sara Antar föredrar.
Mötet beslutar att godkänna styrelsens proposition angående kårens
sponsringsverksamhet.

§57

Ekonomisk halvårsrapport från FaS
Vice ordförande med ansvar för ekonomi Maria Färdborg föredrar
halvårsrapporten för FaS.
Vad gäller första halvårets kostnader finns inget att anmärka på. FaSs
hyresintäkter från GO m.fl. ser ut att hamna över budget. Kårens största
intäkter kommer in i december, vilket gör att det blir svårt att avgöra utfallet
för årsrapporten utifrån den.

§58

§59

Ekonomisk halvårsrapport från FMGOHB
FMGOHBs vice ordförande Nikolina Bolander föredrar halvårsrapporten för
FMGOHB.
FMGOHB har gått med mindre förlust än vanligt.
FMGOHB går med förlust vilket kan förklaras bl.a. med att FMGOHB står för
en del av kårhusets kostnader såsom vatten.FMGOHB har en budgetpost under
”övriga externa kostnader” som ökat, där orsaken ska utredas. FMGOHB åtar
sig att under hösten undersöka möjligheten att lägga en budget.
FMGOHB har bytt cateringfirma till Helgessons catering.
Besvärshantering
Ordförande Oskar Holmér föredrar.
Under Marsmötet presenterades brister i stadgan. Konsistoriet har inte längre
mandat att besluta om kårers stadgar varför 5 kap 15 § samt 22 kap 4 § inte
är giltiga. Det betyder att det blir svårt att överklaga beslut som tagits av
kåren. Styrelsen tycker att det är viktigt att kunna överklaga beslut som tas,
men har inte hunnit komma fram till en bra lösning och ber därför om mer tid
för att presentera ett förslag.
Mötet beslutar att ge styrelsen till Novembermötet att presentera ett förslag på
besvärshantering.
Mötet ajourneras 18.45
Mötet öppnas 18.52

§60

Val av funktionärer och ämbetsmän
Valberedningens ordförande, Petra Fält föredrar
Mötet väljer följande:
Cellkärna 1st, ½ år
Mitokondrier 4st, 1 år

Sofia Öhrberg, A3
Adam Hägglund, A1
Maria Hartmann, A3
Tyra Gustavsson,
A1
Isak Simón, A1
Felix Hemström
Trolin, A3
Amanda Hahlin, R1
Jasmine Mazrina,
A3
Shara Dilzar, A3

Informationsansvarig 1st, 1år
Ledamot i arbetsmarknadsutskottet 2st, 1 år

Gymnasiehelgens projektledare 1st, 1 år

§61

Fyllnadsval
Valberedningens ordförande, Petra Fält föredrar.
Mötet väljer följande:
Uthyrningsansvarig 1st t.o.m. 30/6-17
Caphévärd 2st t.o.m. 31/12-16

Maria Hartmann, A3
Alexander Bélec, R3
Jennie Lindqvist, A3
Elin Gustafsson
Mattias Rödin, A3
Johan Håkansson,A3

Revisorsuppleant 1st t.o.m. 31/12-16
Idrottsutskottets ordförande 1st t.o.m. 31/12-16
Idrottsutskottets vice ordförande 1st t.o.m. 31/12-16
§62

Val till valberedningen
Valberedningens ordförande Petra Fält föredrar.
Mötet väljer följande:
Valberedningens ordförande 1st, ½ år
Ledamot i valberedningen 2st, 1 år

Felix Hemström
Trolin, A3
Matilda Edlund, A3
Louise Sundqvist,
A2

§63

Övriga frågor

§64

Mötet avslutas
Mötesordförande Emma Jönsson avslutar mötet kl. 19.40.

Vid protokollet:

______________________________

Maria Runngren, Sekreterare FaS

Justeras:
______________________________
Emma Jönsson, Kårmötesordförande

_____________________________
Nikolina Bolander, Justeringsperson

_____________________________
Shara Dilzar, Justeringsperson

