Farmacevtiska Studentkåren
Styrelsemöte nummer 14
2014-10-21
Tid: 17:15
Närvarande ledamöter: Gabriella Andersson, ordförande; Emelie Smedshammar, vice
ordförande med utbildningsansvar; Rosita Kneiszl, sekreterare; Louise Lindberg,
klubbmästare; Sandra Ingel, arbetsmarknadsansvarig; Elin Nordström, handläggare;
Adam Andrén, studiesocial ledamot; Patrik Kagebeck, vice ordförande med
ekonomiskt ansvar (tillkommer kl. 17:29)
Närvarande adjungerade: Anton Brattström, verksamhetsgranskare; Erik Melander,
ordförande FDR; Anja Sandström, Proinspektor.
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§243

Mötet öppnas av ordförande Gabriella Andersson kl. 17:20.

§244

Formalia

§245

Mötet väljer Louise Lindberg till justeringsperson.

§246

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§247

Mötet godkänner föredragningslistan med tillägg för bilagor och dess
nummer.

§248

Mötet väljer att godkänna styrelsemötesprotokoll nummer 13.

§249

Mötet väljer att adjungera Johanna Eriksson och Ingrid Rask från
examensgruppen med yttrande- och närvarorätt under punkt 5.

§250

Meddelanden
Gabriella
3/10 – Representation, Presentation av kåren vid alumndag
6/10 – Kårextern verksamhet, Förmöte rektors ledningsråd
6/10 – Kårextern verksamhet, Samverkanmöte U-FOLD
7/10 – Kårextern verksamhet, Moderator U-FOLD Höstseminarium
7/10 – Kårextern verksamhet, Styrelsemöte FMGOHB
8/10 – Kårintern verksamhet, Möte med PR-gruppen
8/10 – Kårintern verksamhet, Kårsamverkansmöte
9/10 – Kårextern verksamhet, Dekaninternat
10/10 – Kårextern verksamhet, Dekaninternat
13/10 – Representation, Födelsedagsfika kårens skattmästare
15/10 – Kårextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott
15/10 – Representation, Avtackning UU Universitetsdirektör
16/10 – Kårintern verksamhet, Möte med PR-gruppen
16/10 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
18/10 – Kårintern verksamhet, Städdag
19/10 – Kårintern verksamhet, Studentrepresentantutbildning
20/10 – Representation, Läkemedelskongressen
21/10 – Kårintern verksamhet, Möte med praktikgruppen
Patrik
7/10 – Kårintern verksamhet, Möte angående terminsfolder
7/10 – Kårintern verksamhet, Styrelsemöte FMGOHB
8/10 – Kårintern verksamhet, Kårsamverkan
16/10 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
18/10 – Kårintern verksamhet, Städdag
20/10 – Kårextern verksamhet, Apotekarsocieteten – sektionen för
kvalitetssäkring
21/10 – Kårextern verksamhet, Möte studenthälsan
Louise
3/10 – Kårextern verksamhet, Uthyrning
6/10 – Kårintern verksamhet, KvP möte
7/10 – Kårintern verksamhet, Styrelsemöte FMGOHB
8/10 – Kårextern verksamhet, 3Q middag
13/10 – Kårintern verksamhet, KvP möte
13/10 – Kårextern verksamhet, KMK sexa
20/10 – Kårintern verksamhet, KvP möte
21/10 – Kårextern verksamhet, KMK möte
Elin
3/10 – Kårextern verksamhet, Strategidag GRUFF
14/10 – Kårextern verksamhet, Utbildning för kommittéledamöter,
GRUFF

14/10 – Kårextern verksamhet, Kursvärderingsseminarium
16/10 – Kårextern verksamhet, GRUFF-möte
16/10 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
18/10 – Kårintern verksamhet, Städdag
19/10 – Kårextern verksamhet, Studentrepresentantutbildning
Sandra
7/10 – Kårintern verksamhet, Pharmadamöte
7/10 – Kårintern verksamhet, ArbU-möte
18/10 – Kårintern verksamhet, Städdag + Städfest
20/10 – Kårintern verksamhet, Möte med Reptilen
20/10 – Kårextern verksamhet, Utbildning i förhandlingsteknik på
Drivhuset
21/10 – Kårextern verksamhet, Möte med kursadministratör för
TAF
Rosita
18/10 – Kårintern verksamhet, städdag

§251

FDR informerar
Erik Melander, ordförande FDR, informerar om FDR:s förgående möte
då doktoranders undervisningssituation diskuterades. De undrar hur
studenter upplever undervisningen och vill ha synpunkter från nästa
studieråd. Deras nästa möte inträffar måndag 3/11.

Mötet beslutar att gå tillbaka till punkt 2 Formalia och godkänna examensgruppens
Johanna och Ingrid som adjungerande.
§252

Äskan Examensgruppen, bilaga 1
Johanna och Ingrid från examensgruppen föredrar bilaga 1.
Examensgruppen har gjort ändringar under symposiet i syfte att öka
deltagandet: tiden ändras och det kommer bjudas på snittar och
alkoholfridryck istället för bullar och kaffe. Examenskommittén
meddelar att äskan troligtvis är underskattad vad gäller snittar och
blommor. Kalkyleringen är baserad på att förväntat antal gäster blir
minst 110 personer. Eventuellt överskott återbetalas till kåren.

Johanna och Ingrid lämnar sammanträdesrummet.
Styrelsen diskuterar äskan. Några styrelseledamöter anser dels att
sponsring kan fortsätta att sökas och att vi kan avvakta med att ta
beslutet om eventuella medel utöver fakultetens bidrag till dess att vi
vet hur mycket sponsring som de fått. Styrelsen anser att kårens medel
främst bör gå till kårens medlemmar, det skulle exempelvis kunna ske
genom att medlemmar i FaS går till ett lägre pris på examensfesten.

Mötet beslutar:

-

§253

Att bevilja examenskommittén 8000 kr för symposiet och
ceremonin.
Att ersätta examensgruppen för de som enligt samverkansavtal har
rätt att gå gratis på examensmiddagen.

Pågående projekt
a. Nomineringsgrupp för ny inspektor, bilaga 2
Styrelsen diskuterar nomineringsgruppens förslag på kandidat
till inspektorsvalet.
Mötet beslutar:
– Att lyfta kandidaten till Novembermötet förutsatt att
kandidaten tackar ja.

Proinspektor Anja Sandström lämnar mötet kl. 18:22.
b. Revideringen av åsiktsprogrammet
Adam Andrén har inte hunnit sammanställa gruppens resultat.
Bordläggs till nästa möte.
c. Arbetsmarknadsansvariges projekt
Sandra Ingel har inte hunnit sammanställa projektet.
Bordläggs till nästa möte.
d. Ämbetsbeskrivningar
Gabriella föredrar. Det är inte många kvar att sammanställa
och styrelsen kan korrekturläsa de som är klara. Samtliga är
förhoppningsvis klara tills nästa styrelsemöte.
e. Proinspektorsinsigniumskommittén, bilaga 3
Styrelsen diskuterar kommitténs förslag på hänge och band.
Mötet beslutar:
– Att uppdra kommittén för proinspektorsinsignium att tillverka
ett hänga enligt alternativ 1 för maximalt 4000 kr.
– Att uppdra Gabriella att meddela kommittén att det är en bra
idé med band med plaketter på (alternativ 1).
f. Rekrytering av studentrepresentanter
Camilo Persson föreslås som kandidat till suppleant i
institutionsstyrelsen för läkemedelskemi. Styrelsen ställer sig
positiv till förslaget.
Mötet beslutar:

– Att utse Camilo Persson till suppleant i institutionsstyrelsen
för läkemedelskemi.
§254

Melos - Samverkan kring medlemsregistret, bilaga 4
Gabriella föredrar. Kuratorskonventet (KK) och Uppsala studentkår
(US) som nu äger registret har lyft frågan om att starta en förening där
KK och samtliga studentkårer har möjlighet att vara medlemmar. Det
skulle innebära att vi får mer inflytande men skulle kunna innebära en
större kostnad. Styrelsen diskuterar KK och US förslag på stadgar till
föreningen. Styrelsen anser att den viktigaste frågan nu är konsensus
vid beslut som innebär en ökad ekonomisk belastning. Gabriella och
Patrik ska föra fram dessa åsikter i kommande mötet (23/10) med KK
och kårerna och återkommer till styrelsen. Förslaget om föreningen ska
lyftas till Novembermötet 27/11.

§255

Informationsgruppen
Gabriella föredrar. Gabriella, Elin och Oliver Hedge
(informationsansvarig) har tagit fram en plan för hur kåren kan bli
bättre på att informera om dess verksamhet. Planen presenteras för
styrelsen:
-

-

-

-

-

Informationsansvariga ska utveckla en grafisk profil och en
informationspolicy för Farmacevtiska studentkåren som ska göra
det enklare för utskott att marknadsföra event och på så sätt stärka
kårens varumärke. Deadline är i december, de bör sedan lyftas för
beslut till Marsmötet 2015.
Ordförande, handläggare och Informationsansvariga ska producera
en informationsfolder om kåren där allting finns samlat.
Ledamot i institutionsstyrelsen BMC ska försöka få en anslagstavla
på BMC för kårens räkning.
Handläggaren ansvarar för att ta fram och dela ut en enkät med
frågor om hur kåren uppfattas, om förväntningar, önskemål och
dylikt. Syftet är att få information om hur mycket studenterna vet
om kårens verksamhet.
När enkätens resultat är publicerat ska ordförande försöka
samverka med fakulteten för att få en presentation på ca 45 min för
termin tre. Där studenterna ska få information om kårens
verksamhet.
Att styrelsen ska informera om kåren med målet att värva
medlemmar samtidigt som valberedningen finns på plats på BMC
24-26:e november.
Hålla en utskottsmässa, koordinerad av Oliver, då kåren serverar
lunch till nya studenter. Ämbetsmän finns då på plats.
Styrelsen ställer sig positiv till planen. Utskottsmässa kan dock
vara svår att genomföra då många ämbetsmän har tentor då.
Styrelsen ställer sig positiv till enkäten och förslag uppkommer om
att dela ut reklamföremål. Styrelsen är enig om att det måste ske
bättre informationsspridning.

Mötet beslutar:
– Att anta planen för informationsspridning.
§256

Äskan Höstfesten, bilaga 5
Styrelsen diskuterar äskan. Styrelsen anser att det fortfarande finns tid
för kommittén att inleda samarbeten med företag angående balen och
att styrelsen bör finnas som stöd i detta. Det bör även finnas en orkester
om det är möjligt eftersom det är tradition att ha orkester på bal.
Styrelsen beslutar att:
-

Bevilja 16 500 kr inklusive orkester till höstfestkommittén.
Uppdra Elin och Gabriella att genom Sandra (arb) stödja
höstfestkommittén i kontakt med företag.

§257

Julgudstjänst
Gabriella föredrar. Universitetskyrkan har bett kåren att läsa en dikt i
samband med julgudstjänsten. Gabriella undrar om styrelsen anser att
det är förenligt med kårens styrdokument då vi är religiöst obundna.
Samtliga kårer och KK har tradition av att delta, dels genom fanborgen
men även med dikt. Rektor kommer även delta med tal/dikt. Eftersom
att universitetskyrkan är sammankallande i många av de grupper vi
sitter i inom universitetet anser styrelsen efter diskussion att det är
möjligt att läsa en dikt som vi själv valt och som passar våra studenter.

§258

Övriga frågor

§259

Ordet fritt

§260

Nästa möte
Nästa styrelsemöte15 inträffar 11/11 kl. 17:15.

§261

Mötets avslutande
Ordförande Gabriella Andersson avslutar mötet kl. 20:36.

Vid protokollet:
__________________________
Rosita Kneiszl, Sekreterare FaS
Justeras:
_____________________________
Gabriella Andersson, Ordförande FaS
_______________________________
Louise Lindberg, Justeringsperson FaS

