Farmacevtiska Studentkåren
Styrelsemöte nummer 15
2014-11-11
Tid: 17:15
Närvarande ledamöter: Gabriella Andersson, ordförande; Adam Andrén, studiesocial
ledamot; Sandra Ingel, arbetsmarknadsansvarig; Emelie Smedshammar, vice
ordförande med utbildningsansvar; Elin Nordström, handläggare; Patrik Kagebeck,
vice ordförande med ekonomiskt ansvar; Rosita Kneiszl, sekreterare.
Närvarande adjungerade: Anton Brattström, verksamhetsgranskare; Erik Melander,
ordförande FDR; Anja Sandström, Proinspektor.
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Mötets öppnande
Formalia
Meddelanden
FDR informerar
Pågående projekt
a. Revideringen av åsiktsprogrammet, bilagor 1-2
b. Arbetsmarknadsansvariges projekt, bilaga 3
c. Ämbetsbeskrivningar
d. Proinspektorsinsigniumskommittén, bilaga 4
e. Informationsgruppen
Proposition angående stadgandet av Auktionsfonden, bilaga 5
Proposition angående revidering av kårens ämbeten, bilaga 6
Proposition angående uppdatering av reglemente, bilaga 7
Stellan Gullström stipendiat
Samverkansforum FaS och Farmfak, bilaga 8
Arvodesstatus 2015
FaS Budget 2015, bilaga 9
Samarbete kring medlemsregistret
Gymnasiehelgskommittén
FaS Fonder
Motion till SNAPS, bilaga 10
Övriga frågor
Ordet fritt

§262

Mötet öppnas av ordförande Gabriella Andersson kl. 17:22.

§263

Formalia

§264

Mötet väljer Patrik Kagebeck till justeringsperson.

§265

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§266

Mötet godkänner föredragningslistan efter att bilagors nummer ändrats
samt med ny punkt 16 Motion till SNAPS, bilaga 10.

§267

Mötet väljer att godkänna styrelsemötesprotokoll nummer 14.

§268

Meddelanden
Gabriella
Patrik
Emelie
2/10 – Kårintern verksamhet, Styrelsemöte
3/10 – Kårextern verksamhet, Strategidag med GRUFF + lunch
7/10 – Representation, U-FOLD
14/10 – Kårextern verksamhet, Kommittéutbildning BMC
16/10 – Kårextern verksamhet, GRUFF-möte
18/10 – Kårintern verksamhet, Städdag
19/10 – Kårintern verksamhet, Studentrepresentantutbildning
21/10 – Kårintern verksamhet, Praktikmöte
21/10 – Kårintern verksamhet, Styrelsemöte
22/10 – Kårintern verksamhet, Kursrepresentantutbildning
27/10 – Kårintern verksamhet, Studieråd
28/10 – Kårintern verksamhet, Tackphest
11/11 – Styrelsemöte
Elin
22/10 – Kårintern verksamhet, Kursvärderingsmöte med
kursrepresentanter
27/10 – Kårintern verksamhet, Studieråd
31/10 – Kårextern verksamhet, Gymnasiehelgsmöte med
MedfarmDoIT
3/11 – Kårintern verksamhet, Valphika
5/11 – Kårextern verksamhet, STURE-möte
6/11 – Kårextern verksamhet, Kvalitetsrådet
Rosita
28/11 – Kårintern verksamhet, Tackphest
3/11 – Kårintern verksamhet, Valphika

§269

FDR informerar
FDR:s ordförande Erik Melander föredrar. Styrelsen arbetar vidare
med undervisningsfrågorna och med en kravlista som skall presenteras
för berörda organ och institutioner.

§270

Pågående projekt
a. Revideringen av åsiktsprogrammet, bilagor 1-2
Adam föredrar. Förslag om förtydligande: att med två-gradig
betygsskala avses U och G; att utbildningar är avgiftsfria för
både europeiska och utomeuropeiska studenter. I avsnitt 3
”lärare” föreslås ny formulering ”eller motsvarande lärosäte”
samt ny punkt om juniora lärare. Att i avsnitt 5 omformulera

till en mer generell mening angående möjliga
utbildningsprogram. I avsnitt 6 om jämställdhet förtydliga ”att
en jämn könsfördelning inte är samma sak som en jämställd
studie- och arbetsmiljö”.
Gabriella föreslår att lämna punken och att bilagan ses över
mer noggrant på egen hand och att frågor ställs till Adam.
Bilagan diskuteras igen på nästa möte.
b. Arbetsmarknadsansvariges projekt, bilaga 3
Sandra föredrar. Om hur kåren skall främja interaktionen och
anknytningen mellan företag och studenter, till exempel i form
av företagsevent. Med förbättrad informationsspridning nås
fler studenter. Kåren har en ny kontaktperson på Apoteket AB
som undrar vad kårens medlemmar efterfrågar.
c. Ämbetsbeskrivningar
Gabriella föredrar. Majoriteten av ämbetsbeskrivningarna är
klara. Hon föreslår att flytta fram deadlinen till att allt är
korrekturläst och klart innan Nyår. Sedan presenteras
beskrivningarna under år 2015 på kårmötena – en fjärdedel på
varje. Gabriella skall skicka ut länkar till styrelsen.
d. Proinspektorsinsigniumskommittén, bilaga 4
Gabriella föredrar. Styrelsen diskuterar bilaga 4.
Mötet beslutar:
– Att uppdra proinspektorsinsignium-kommittén att beställa en
plakett för 300 kr.
– Att uppdra Patrik att ta fram ett förslag på finansiering av
inspektorinsigniets kedja.
e. Informationsgruppen
Gabriella och Elin har arbetat fram en enkät som skall delas ut
till klasser. Den skickas till styrelsen och som lämnar
kommentarer under kommande vecka. Enkäten är avsedd att
delas ut till klasser veckan därpå.
§271

Proposition angående stadgandet av Auktionsfonden, bilaga 5
Patrik Kagebeck föredrar. Propositionen skall skickas som remiss till
Seniorsektionen.
Mötet beslutar:
– Att lyfta propositionen angående stadgandet av Auktionsfonden efter
byte av orden ”i enlighet” till ”med vägledning i”, till Novembermötet.

§272

Proposition angående revidering av kårens ämbeten, bilaga 6

Gabriella föredrar. Om ämbeten skall slås ihop, avvecklas respektive
skapas. Styrelsen diskuterar bilagan. Styrelsen enas om att
”historiegraf” inte är ett informativt namn varpå det föreslås att det kan
heta ”kårfotograf” istället. Avsikten är att alla tillställningar och
aktiviteter rörande kårens verksamhet borde dokumenteras i större
utsträckning än i dagsläget (Pharmada, kårmöte, Höstbal och dylikt)
samt att det borde arkiveras. Digital arkivering föreslås. Det föreslås att
informationsansvarig och kårfotograf sammankopplas samt att
informationsansvarig skall fylla posten om den blir vakant.
Styrelsen enas om att ämbetena webbansvarig samt datoransvarig
borde avvecklas och att informationsansvarig borde ha ansvar för
hemsidan och Tv:n på BMC samt intendenterna för datorerna till den
utsträckningen att inte IT-företaget behöver anlitas.
Förslag att lägga över faktureringen på Reptilen från registeransvarig,
där ansvarig utgivare har helhetsansvar som i dagens läge.
Mötet beslutar:
– Att skicka propositionen angående revidering av kårens ämbeten på
remiss till ämbetsrådet.
§273

Proposition angående uppdatering av reglemente, bilaga 7
Gabriella föredrar.
Mötet beslutar:
– Att lyfta propositionen angående uppdatering av reglemente på
Novembermötet efter att ändrat ”internationella utskottet” till
”idrottsutskottet”.

§274

Stellan Gullström stipendiat
Patrik föredrar. Styrelsen diskuterar de nominerade.

Proinspektor Anja Sandström lämnar styrelsemötet kl.19:38.
Mötet beslutar:
– Att bordlägga punkten Stellan Gullström stipendiat till nästa möte.
§275

Samverkansforum FaS och Farmfak, bilaga 8
Gabriella föredrar.
Mötet beslutar:
– Att lyfta förslaget i bilaga 8 till dekanus och prodekanus.

Mötet ajourneras kl. 19:45
Mötet återupptas kl. 19:58

§276

Arvodesstatus 2015
Gabriella och Patrik föredrar.
Styrelsen diskuterar förslaget som ligger i Google Drive.
Arvodesummor avser år 2015 och således utgår per år.

Klubbverket förväntas arbeta en gång per vecka. Pubmästare får två
pubbiljetter varje gång de arbetar. Caphévärdar förväntas arbeta två
gånger per vecka. Doktorandrådet får arvode direkt från fakulteten.
Klubbmästare lägger ned obekväm arbetstid.
Arvoden inom styrelsen är mer jämn fördelad i förslaget. Förmåner för
ämbetsmän finns kvar. Presidiet förväntas som kårrepresentation
medverka på ett minst antal samt ett max antal kårexterna
tillställningar.
Mötet beslutar:
– Att lyfta förslaget på arvodesstatus 2015 till ämbetsrådet.
§277

FaS Budget 2015, bilaga 9
Patrik föredrar. Intäkts- och kostnadssidan har uppdaterats samt
korrigerats för en felräkning från tidigare styrelse. Styrelsen diskuterar
budgeten, framför allt Pharmadans. 250 000 kronor i budget är
extremvärden varför den ändras till 200 000 kronor. Räntor och
utdelningar har tagits bort eftersom inte aktier har sålts av. Uppsala
kommun har lagts till eftersom det är ett marknadsföringsavtal.
”Termin 1” har lagts till eftersom kåren skall erbjuda fritt medlemskap
till de som går första terminen på receptarie- samt
apotekarprogrammet. 20 000 kronor har flyttats från ”Arvode” har och
lagts till på ”representation”. Reptilen skall varken gå med vinst eller
förlust. Amöberiet har tagits med i budget eftersom de har back, men
med denna summa krävs fortfarande en ansträngning från Amöberiets
sida.
Mötet beslutar:
– Att styrelsen kollar igenom budgeten och diskuterar den på nästa
styrelsemöte.

§278

Samarbete kring medlemsregistret
Gabriella föredrar.

§279

Gymnasiehelgskommittén
Mötet beslutar:

– Att välja Sofia Nyberg, Martin Sjöstrand, Julia Spangfort och Gustav
Nilsson till Gymnasiehelgskommittén.
§280

FaS Fonder
Patrik föredrar.
Mötet beslutar:
– Att bordlägga punkten FaS Fonder till styrelsemöte 17 8/12.

§281

Motion till SNAPS höstmöte, bilaga 10
Gabriella föredrar bilaga 10.
– Att Gabriella lyfter motionen på SNAPS höstmöte.

§282

Övriga frågor
Styrelsemöte 16
Eftersom styrelsemöte 16 sammanfaller med lammskalle-kk flyttas
mötet från tisdagen 18/11 till torsdagen 20/11.

§283

Ordet fritt

§284

Nästa möte
Styrelsemöte16 inträffar 20/11 kl. 17:15.

§285

Mötets avslutande
Ordförande Gabriella Andersson avslutar mötet kl. 21:12.

Vid protokollet:
__________________________
Rosita Kneiszl, Sekreterare FaS

Justeras:

______________________________
Gabriella Andersson, Ordförande FaS
_______________________________
Patrik Kagebeck, Justeringsperson FaS

