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§166

Mötet öppnas av ordförande Oskar Holmér kl. 17:23

§167

Formalia

§168

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§169

Till justeringsperson väljs Elin Svedin.

§170

Protokoll från styrelsemöte den 160425 godkänns med redaktionella
ändringar.

§171

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: ny punkt 15,
reseberättelse från EPSA; ny punkt 16, reseberättelse från PINSE; ny

punkt 17, nya hemsida; ny punkt 18, FaS 120-års jubileum; ny punkt 19,
oavslutade ärenden
Tove kommer till mötet 17:40.
Anders kommer till mötet 17:58.
§172

Meddelanden
Oskar
26/4 - Kårextern verksamhet, Möte angående kårbidraget
26/4 - Kårextern verksamhet, SNAPS-möte
27/4 - 28/4 - Kårextern verksamhet, Dekaninternat
28/4 - Kårextern verksamhet, Kårsamverkan
30/4 - Representation, Mösspåtagning
30/4 - Representation, Forsränning med kårsamverkan
2/5 - Kårextern verksamhet, Möte angående nya introdagar
2/5 - Kårextern verksamhet, Förmöte rektors ledningsråd
4/5 - Kårextern verksamhet, Kårsamverkan
9/5 - Kårextern verksamhet, USMOS
9/5 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
10/5 - Kårextern verksamhet, Möte angående kårbidraget
Maria
26/4 – Kårextern verksamhet, Möte med UTN
2/5 – Kårextern verksamhet, Studenthälsans styrelsemöte
9/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
Jakob
27/4 – Kårintern verksamhet, Möte med Martin Svensson
29/4 – Kårextern verksamhet, GRUFF
2/5 – Kårextern verksamhet, Möte med fakulteten angående introdagarna
9/5 – Kårintern verksamhet, Ämbestråd
Lisa
9/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
Elin
25/4 – Kårintern verksamhet, Möte med Unionen Student
27/4 – Kårintern verksamhet, Möte med Martin Svensson
9/5 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
Helga
30/4 – Kårintern verksamhet, Valborgsbrunch
2/5 – Kårintern verksamhet, KvP-möte
3/5 – Kårintern verksamhet, KvP-möte
9/5 – Kårintern verksamhet, KvP-möte
9/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
Nikolina
29/4 – Kårextern verksamhet, GRUFF

2/5 – Kårintern verksamhet, Kursvärderingsevent
4/5 – Kårextern verksamhet, Lottning av praktikplatser på apotek
9/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
Anna
26/4- Kårextern verksamhet, Intendenturstyrelsemöte på BMC
3/5- Kårextern verksamhet, Möte med beredningsgruppen för pedagogiska
priset
9/5- Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
§173

FDR informerar
Områdesnämnden har haft spår på forskarutbildningen uppe för
diskussion. De presenterade spåren fick motta en del kritik, även om själva
grundtanken med interaktion över vetenskapsområdet och temadagar sågs
som positivt. KUF uppdrogs att presentera nya spår och har påbörjat
diskussion kring hur spåren ska se ut och organiseras bättre. FDR har hållit
val och fyllt alla plaster i styrelsen samt i institutionsstyrelserna. En
suppleant till farmbio saknas fortfarande. Vidare presenterades de områden
som KoF17-enkäten berör, och dess längd och utformning diskuterades.

§174

Rapport från GO
Oskar Holmér informerar.
Andy har slipat och oljat om baren.

§175

Ekonomisk rapport
Maria Färdborg informerar.
Bidraget från universitetet är beslutat. FaS kommer att få en PLO
uppräkning från det tidigare bidragsbeloppet.

§176

Vattenskadan
Oskar Holmér informerar,
Arbetet går framåt, golvet ska läggas i veckan.

§177

Reseberättelse PINSE, bilaga 1
Oskar Holmér föredrar.
Violas reseberättelse från PINSE granskas.
Mötet beslutar att godkänna Violas reseberättelse men för att få ersättning
krävs även ett närvarointyg på 75 % i form av ett schema.

§178

Reseberättelse EPSA, bilaga 2 och 3
Oskar Holmér föredrar.

I april deltog Nikolina på EPSA Annual Congress. Mötet granskar
Nikolinas reseberättelse.
Mötet beslutar att godkänna reseberättelsen och närvarointyget.
§179

Proposition till Majmötet, Samverkansavtal, bilaga 4
Oskar Holmér föredrar.

.
Samverkansavtalet togs upp på ämbetsrådet och det kom in en del
kommentarer. FaS vill ge förslag på att det ska vara personliga
suppleanter i rektors ledningsråd och att de tre minsta kårerna ska få första
suppleantplats i konsistoriet. Styrelsen vill informera kårmötet om
processen
Styrelsen beslutar att inte lyfta ärendet som en proposition på Majmötet
utan som en informationspunkt.
§180

Proposition till Majmötet, projekten ESMeralda, Kondoma mera! och
Studentboet, bilaga 4
Oskar Holmér föredrar.
Uppsala Studentkår vill ha ett yttrande om att FaS står bakom dessa
projekt då de gynnar alla studenter i Uppsala.
Mötet beslutar att lyfta propositionen på Majmötet med ändringen att
stryka ” FaS åtar sig att sprida information om projekten till studenter vid
farmaceutiska fakulteten i Uppsala vid förfrågan förutsatt att Uppsala
studentkår står som huvudman”.

§181

Proposition till Majmötet, SNAPS stadgeändringar, bilaga 5
Oskar Holmér föredrar.
Under SNAPS-Vårmöte 2016 lyftes det en del stadgeändringar. För att
dessa ska gå igenom måste de godkännas i SNAPS-medlemskårers högsta
beslutande organ.
Mötet beslutar att lyfta propositionen på Majmötet.

§182

FaS valberedare i SNAPS
Oskar Holmér föredrar.

.
En ny valberedare i SNAPS behöver tillsättas så snart som möjligt.
§183

Hyresavtal Uppsala Tonic
Jakob Rasch föredrar.
Styrelsen diskuterar att hyra ut köket till Uppsala Tonic under sommaren.
För att detta ska kunna genomföras måste ett hyresavtal skrivas.

Mötet uppdrar presidiet att tills nästa möte ta fram ett förslag på
hyresavtal.
§184

Diskussion om interna fester
Oskar Holmér föredrar
Styrelsen diskuterar om att utvidga alkoholpolicydokumentet.
Mötet uppdrar Anna att ta fram ett förslag på revidering av
alkoholpolicydokumentet.

§185

Profilprodukter
Jakob Rasch och Nikolina Bolander föredrar.
Nya profilprodukter ska beställas då de befintliga tagit slut. Förslaget är att
ta fram nya tröjor. Prisförslag och tillverkningsprocessen av tröjorna ska
undersökas.
Mötet beslutar att uppdra Nikolina att ta fram prisförslag och undersöka
tillverkningsprocessen av tröjorna.

§186

FaS 120-års jubileum
Josefin Jädernäs och Jonna Gregorsson föredrar.
Jubileumskommittén har i dagsläget inte lyckats få några sponsorer.
Företagen har visat intresse vid en första kontakt via telefon men har sedan
inte svarat vid vidare kontakt per mail. För att biljettpriserna ska kunna
hållas till rimligt pris för studenterna behöver kommittén få in sponsring.

§187

Ny hemsida
Oskar Holmér föredrar.
Det diskuteras om hemsidan ska få en ny domän, för att detta ska bli
relevant måste kostnaderna för hemsidan bli lägre.

§188

Oavslutade punkter
Fortfarande dålig respons från utvärderingen av arbetsmarknadsutskottet.
Nikolina och Elin jobbar med ett förslag på hur kåren ska kunna värva
flera medlemmar.

§189

Övriga frågor
Stellan Gullströms stipendium delas ut på Höstphesten varje år.
Nominering till stipendiet ska öppnas nu under våren.

§191

Ordet fritt

§192

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 160523 mars kl. 17:15 i sammanträdesrummet på
Pharmen.

§193

Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordförande Oskar Holmér kl. 19:37.

Vid protokollet:
_____________________________
Lisa Johansson, sekreterare FaS
Justeras:
_____________________________
Oskar Holmér, ordförande FaS

______________________________
Elin Svedin, Arbetsmarknadsansvarig,
FaS

