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Styrelsemöte nr 9
Pharmen
160523 Kl. 17:15
Närvarande: Oskar Holmér, ordförande; Maria Färdborg, vice ordförande med
ekonomiskt ansvar; Jakob Rasch, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor;
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§194

Mötet öppnas av ordförande Oskar Holmér kl. 17:16

§195

Formalia

§196

Mötet adjungerar Sara Roslin, Caroline Baskin, Maria Runngren och
Maria Melinder med närvaro- och yttranderätt.

§197

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§198

Till justeringsperson väljs Nikolina Bolander.

§199

Protokoll från styrelsemöte den 160410 godkänns med redaktionella
ändringar.

§200

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: ny punkt 11,
ämbetsbeskrivning för Standarförare; ny punkt 12, tillförordnande av
caphévärd; ny punkt 13, äskan från examensgruppen

§201

Meddelanden
Oskar
11/5 – Kårextern verksamhet, Områdesnämnden
12/5 – Kårextern verksamhet, Studentsamverkan
12/5 – Kårintern verksamhet, Studieråd
16/5 – Kårextern verksamhet, Förmöte rektors ledningsråd
16/5 – Kårintern verksamhet, Majmöte
17/5 – Kårextern verksamhet, USMOS
17/5 – Kårextern verksamhet, Möte med kommunen om framtida
satsningar
17/5 – Kårintern verksamhet, GO
18/5 – Kårextern verksamhet, Drivhusets sommarmingel
21/5 – Representation, Vårbal å Östgöta Nation
23/5 – Kårextern verksamhet, Förmöte rektors ledningsråd
23/5 – Kårextern verksamhet, Information om studentkårerna till nya
kuratorer
Maria
16/5 – Kårintern verksamhet, Majmöte
17/5 – Kårextern verksamhet, Drivhusets styrelsemöte
18/5 – Kårextern verksamhet, Drivhusets sommarmingel
19/5 – Kårintern verksamhet, Styrelsemöte Stiftelsen Farmis
21/5 – Representation, Vårbal å Södermanlands-Närkes Nation
Jakob
12/5 – Kårintern verksamhet, Studieråd
16/5 – Kårintern verksamhet, Majmöte
21/5 – Representation, Vårbal å Värmlands nation
Lisa
12/5 – Kårintern verksamhet, Studieråd
16/5 – Kårintern verksamhet, Majmöte
21/5 – Representation, Vårbal å Södermanlands-Närkes Nation
Elin
12/5 – Kårintern verksamhet, PubQuiz med Sveriges Farmaceuter
16/5 – Kårintern verksamhet, Majmöte
17/5 – Kårintern verksamhet, Möte med Jubileumskommittén
Helga
11/5 - Kårextern verksamhet, KMK-möte

16/5 - Kårintern verksamhet, KvP-möte
16/5 - Kårintern verksamhet, Majmöte
17/5 - Kårintern verksamhet, GO-möte
18/5 - Kårintern verksamhet, KvP-fest
22/5 - Kårintern verksamhet, KvP-möte

Nikolina
11/5 – Kårextern verksamhet, Möte med kvalitetsrådet
12/5 – Kårintern verksamhet, Studieråd
16/5 – Kårestern verksamhet, Möte med StuRe
16/5 – Kårintern verksamhet, Majmöte
17/5 – Kårestern verksamhet, Möte med Jörgen Bengtsson ang. ny modell
för skrivande av kursrapport
19/5 – Representation, Lunch med Ambassadörsgruppen och StuRe:s
ordförande och studentservice
21/5 – Representation, Vårbal å Norrlands Nation
Anna
12/5 - Kårintern verksamhet, studieråd
16/5- Kårintern verksamhet, kårmöte
§201

FDR informerar
Nästa möte är på torsdag den 26 maj.

§202

Rapport från GO
Oskar Holmér informerar.
Ett policydokument för FMGOHB:s verksamhet har antagits. Mötet
diskuterar att det skulle vara bra om FMGOHB tog fram riktlinjer för
kundbemötande till hösten. Dessa skulle i sådana fall presenteras på den
interna tillståndskursen som anordnas utav FMGOHB.
Ultunarestaurangen kommer inte längre att bedriva verksamheten i samma
regi vilket medför att FMGOHB måste hitta en ny cateringfirma. En offert
har begärts från det företag som kommer att bedriva verksamhet i
Ultunaresturangens lokaler. Förhoppningsvis kan leverans börja ske i
början av september.

§203

Ekonomisk rapport
Maria Färdborg informerar.
På det senaste stiftelsemötet diskuterades kårens investeringar och fonder.
Det beslöts då att kåren ska behålla de investeringar som finns samt att
inga omplaceringar av fonder ska göras för tillfället.

§204

Vattenskadan
Oskar Holmér informerar.
Baren har sanerats och puben kommer att vara i ordning till
Trädgårdsfesten 28 maj.

§205

Medaljering HKK
Oskar Holmér föredrar.
På HKK den 10 juni vill FaS medaljera de som under terminen främjat ett
gott samarbete tillsammans med FaS.
Mötet beslutar, med Inspektors gillande, att medaljera Linus Mattsson,
Curator Curatorum; Bauke de Jong, Vice Curator Curatorum och Malin
Eriksen, Ordförande Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår med
Farmacevtiska Studentkårens lilla medalj i silver i Farmacevtiska
Studentkårens band på bröstet på HKK den 10 juni.

§206

FaS 120-årsjubileum
Maria Färdborg och Jakob Rasch föredrar.
Jubileumskommittén vill under jubileumsveckan sälja medlemskap till
rabatterat pris. Det är möjligt att genomföra men det medför mycket extra
arbete för skattmästaren. Styrelsen anser att medlemskap ska säljas till
ordinarie pris samt att vissa aktiviteter under veckan ska vara
medlemsexklusiva.
Mötet konstaterar att fel version av äskan till GRUFF har skickats in.
Jakob ska kontakta GRUFF för att be om ursäkt och förklara att äskan
istället ska tas upp vid nästkommande GRUFF-möte.
Biljettpriserna inför jubileumsbalen behöver sättas så att
biljettförsäljningen kan påbörjas. Mötet anser att biljettpriserna för ickestuderande bör höjas så att priset täcker ett kuvertpris. Förtillfället är
biljettpriset 900: -, för att de ska täcka ett kuvertpris behöver priset vara
minst 975: -. Mötet föreslår att biljettpriset ska höjas till 1200: -. Oskar
ska förmedla mötets åsikt till jubileumskommittén.
Styrelsen äger rätt att representera på Farmacevtiska studentkårens interna
tillställningar och erhåller ersättning i enlighet med representationspolicyn.
Detta år kommer Höstfesten att vara betydligt dyrare då den äger rum på
Uppsala Slott och därför kommer representationen över normalpriset på
420 kr att bekostas av styrelseledamöterna själva.
Mötet anser att jubileumskommittén själva ska bestämma priserna för
kårmarskalker, sånganförare, standarförare, kommitténs medlemmar och
andra funktionärer då det är deras budget som bekostar eventuellt
rabatterat pris. Denna information kommer att förmedlas till
jubileumskommittén via Oskar.

Anja Sandström anländer till mötet 18:24
Anders Karlén anländer till mötet 18:28
§207

Hyresavtal Uppsala Tonic
Oskar Holmér föredrar.
Uppsala Tonic har meddelat att de flyttat sin verksamhet och ett hyresavtal
är därför inte längre aktuellt.

§208

Ämbetsbeskrivning, bilaga 1
Nikolina Bolander föredrar.
Punkten bordläggs pga. tidsbrist.

§209

Tillförordnande av caphévärd
Oskar Holmér föredrar
Alexander Jakobsson Bélec har kontaktat Oskar och vill bli tillförordnad
till caphévärd.
Mötet beslutar att tillförordna Alexander Jakobsson Bélec fr.o.m. 1 juli
t.o.m. Septembermötet.

§210

Äskan från examensdagen, bilaga 2
Jakob Rasch föredrar
Examen kan inte vara i universitetsaulan då den är under renovering och
därför vill examensgruppen äska för mer pengar. Detta för att kunna
dekorera B8 till en festligare lokal. Mötet anser att examensgruppen
uppskattat en för stor kostnaden för dekoration. Jakob ska kontakta
examensgruppen och meddela detta innan äskan skickas in.

§211

Oavslutade punkter
a. Rekryteringsgrupp
Elin och Nikolina har ett förslag på att rekrytera en arbetsgrupp som ska
jobba för att rekrytera flera medlemmar. Förslaget är att gruppen och
arbetet ska starta upp i höst.
Mötet beslutar att utlysa fyra poster till en arbetsgrupp för att arbeta med
rekrytering av fler medlemmar.
b. Alkoholpolicy
Anna fortsätter att arbeta med revideringen av kårens alkoholpolicy.
c. Utvärdering av ArbU
Det har bara inkommit ett svar från utvärderingen av ArbU. Påminnelse
ska skickas ut igen för att försöka få in mer svar.
d. Byte av hemsida

Byte av webbhotell medför att hemsidan kommer att bli billigare om den
ska översättas till engelska. Mer information om exakta prisskillnader ska
presenteras.
§212

Övriga frågor
Sveriges Farmaceuter är intresserade av att hyra ett rum på Pharmen. Elin
ska diskutera frågan vidare med KPAB.

§213

Ordet fritt

§214

Nästa möte
Nästa möte äger rum i början av hösten

§215

Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordförande Oskar Holmér kl. 19:34.

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

______________________________
Nikolina Bolander, Handläggare, FaS

