Farmacevtiska studentkåren
Septembermöte
170928
Pharmen kl. 18.00
Närvarande: Ordförande Elin Svedin och 39 aktiva medlemmar.
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Mötets öppnande
Formalia
Meddelanden
Ekonomisk halvårsrapport från FaS, bilaga 1
Ekonomisk halvårsrapport från FMGOHB, bilaga 2
Motion gällande e-publicering av Reptilen, bilaga 3
Kungörande av allmänna val (fyllnadsval)
Proposition angående kårens sponsringsverksamhet, bilaga 4
Proposition angående Studenthälsan i Uppsalas styrelse, bilaga 5
Proposition angående reglementesändring till följd av införande av kårrepresentant i
SNAPS fullmäktige som tillika-post för FaS VicUt, bilaga 6
Information om policydokument
Proposition angående tillgänglighetspolicy, bilaga 7
Godkännande av entledigande
Val av funktionärer och ämbetsmän
Fyllnadsval
Val till valberedningen
Övriga frågor
Mötets avslutande

§48

FaS ordförande Elin Svedin öppnar mötet kl. 18.03

§49

Till justeringspersoner väljs Mattias Rödin och Henrik Jonsson.

§50

Till rösträknare under omröstning i salen väljs Maria Hartmann och Oskar Holmér.

§51

Till rösträknare i det allmänna valet väljs Hanna Andersson och Yllka Rama.

§52

Till kårmötets ordförande väljs Alice Bertilsson.

§53

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§54

Protokoll från Majmötet 170523 godkänns.

§55

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar;
- Ny punkt 13: ”Godkännande av entledigande”
- Förflyttning av punkt 12 ”Kungörande av allmänna val (fyllnadsval)” till ny punkt 7

- Att under fyllnadsval lägga till 1st IPSF-delegat t.o.m. 31/12-17
- Att under fyllnadsval ändra ämbetsperiod för mitokondrier t.o.m. 31/3-18
- Att under fyllnadsval ändra antalet Caphévärdar som väljs in från 2 till 4 stycken
- Att under fyllnadsval ändra ämbetsperiod för internrevisor t.o.m. 31/12-17
§56

Inga adjungerande.

§57

Meddelanden
Elin Svedin, FaS ordförande
Farmaceutiska fakulteten fyller 50 år 2018 och med anledning av detta ska det anordnas ett
jubileumsfirande. Kommittén har påbörjat arbetet och kåren är delaktiga genom att
ordförande är med. Fakulteten vill ha in förslag från studenterna på hur de vill vara med
och fira detta. Firandet kommer att avslutas med en bal på Uppsala slott.
Läkemedelskongressen är i Stockholm 7-8 november. Nytt för i år är att man kan ansöka
om att arbeta på kongressen. Intresseanmälningar skickas in per mail
till ordf@farmis.uu.se. Målet är att öka studentdeltagandet i stort på kongressen och som
student är deltagaravgiften kraftigt reducerad.
Oktober är den officiella bröstcancermånaden. En insamling på Cancerfondens hemsida
med namn Farmacevtiska Studentkåren har öppnats där kan man SMSa. Detta kommer
marknadsföra under caphé/pub och förslag på andra saker för att uppmärksamma detta tas
gärna emot.
Viktiga datum:
Pluggstugor
Amöbaphest
Septembermöte
Studieråd
Tårtkalas
Städdag
Ämbetsråd
Höstfest
Novembermöte
Nobelfest
Luccegasque
Pharmen stänger

19/10, 21/11, 30/11
15/9
28/9
2/10, 23/10, 16/11, 7/12
10/10
14/10
9/11
18/11
23/11
10/12
16/12
22/12

Jenny Nilsson, FaS vice ordförande med ansvar för ekonomi
Varje år delar Farmacevtiska studentkåren ut ett stipendium till Stellan Gullströms minne.
Stipendiet tilldelas en person med speciella eller långvariga kårmeriter. Nominering sker
till vicek@farmis.uu.se senast den 23/10 2017.
Kårhuset Pharmen fyller 25 år den 10/10 vilket kommer att uppmärksammas genom en
föreläsning av Birgitta Davidson efterföljt av ett tårtkalas. Man kommer under hela
månaden att ha möjlighet att donera en valfri summa till kårhuset. Caphé coffein och
puben Den snorfulla hunden kommer även att uppmärksamma detta firande.

§58

Ekonomisk halvårsrapport från FaS, bilaga 1
FaS vice ordförande för ekonomi Jenny Nilsson informerar.
Mötet beslutar att lägga FaS halvårsrapport till handlingarna.

§59

Ekonomisk halvårsrapport från FMGOHB, bilaga 2
FMGOHBs vice ordförande Nikolina Bolander informerar.
Mötet beslutar att lägga FMGOHBs halvårsrapport till handlingarna.

§60

Motion gällande e-publicering av Reptilen, bilaga 3
Reptilens redaktör Anna Joo föredrar.
Mötet beslutar att avslå motionen gällande e-publicering av Reptilen men uppmuntrar
Reptilen att ta fram en mer arbetad version till Novembermötet.

§61

Kungörande av allmänna val (fyllnadsval)
Valberedningens ordförande Matilda Edlund föredrar.
Totalt röstade 17% av kårens medlemmar.
Följande person har valts in:
Arbetsmarknadsansvarig (t.o.m. 30/6-18)

§62

Isabel Carlsson, A3

Proposition angående kårens sponsringsverksamhet, bilaga 4
FaS arbetsmarknadsansvarig Isabel Carlson föredrar.
Mötet ajourneras kl. 19.23.
Mötet öppnas igen kl. 19.34
Mötet beslutar att anta propositionen angående kårens sponsringsverksamhet med
redaktionella ändringar.

§63

Proposition angående Studenthälsan i Uppsalas styrelse, bilaga 5
FaS ordförande Elin Svedin föredrar.
Mötet ajourneras 19.49
Mötet öppnas igen kl. 19.55
Nikolina Bolander yrkar på att lägga till att-satsen ”att uppdra styrelsen att till
Novembermötet ta fram förslag på implementering av de två ledamöterna i relevanta
styrdokument” under förslag till beslut.
Oskar Holmér yrkar på att flytta ned ”att ge styrelsen mandat” under förslag till beslut till
den första att-satsen under samma punkt.
Styrelsen förlikar sig med yrkandena.
Kårmötet beslutar att anta propositionen angående Studenthälsan i Uppsalas styrelse med
de föreslagna ändringarna.

§64

Proposition angående reglementesändring till följd av införande av kårrepresentant i
SNAPS fullmäktige som tillika-post för FaS VicUt, bilaga 6
FaS ordförande Elin Svedin föredrar.
Maria Hartmann yrkar på att ändra ”förtroendevalda” till ”funktionärer” i den första satsen
under förslag till beslut samt att ändra ”SNAPS-mötet” till ”SNAPS fullmäktige” i det
första stycket under samma rubrik.
Styrelsen förlikar sig med yrkandena.
Mötet godkänner propositionen angående reglementesändring till följd av införande av
kårrepresentant i SNAPS fullmäktige som tillika-post för FaS VicUt med föreslagna
ändringar.

§65

Information om policydokument
FaS ordförande Elin Svedin föredrar.
Kårstyrelsen har reviderat marknadsförings- och representationspolicydokument.
Ändringarna presenteras för kännedom till kårmötet.

§66

Proposition angående tillgänglighetspolicy, bilaga 7
FaS ordförande Elin Svedin föredrar.
En öppen omröstning äger rum där 24 personer röstar för att godkänna propositionen och
10 personer röstar för att avslå propositionen.
Kårmötet beslutar att ge styrelsen mandat att arbeta med att ta fram en
tillgänglighetspolicy.

§67

Godkännande av entledigande
FaS ordförande Elin Svedin föredrar.
Ansvarig utgivare för Reptilen Ylva Nilsson har skriftligt lämnat in ansökan om
entledigande.
Kårmötet beslutar att bevilja entledigandet av ämbetet ansvarig utgivare för Reptilen.

§68

Val av funktionärer och ämbetsmän
Valberedningens ordförande Matilda Edlund föredrar.
Cellkärna (1 st., ½ år)

Mattias Rödin, A5

Mitokondrier (4 st., 1 år)

Aurore Lundmark, A1
Allan Salih, A1
Linnéa Gustavsson, A3
Veronika Westergren, A3

§69

§70

§71

Informationsansvarig (1 st., 1 år)

Vakant

Ledamot i arbetsmarknadsutskottet (2 st., 1 år)

Anna Back, A5
Vakant

Gymnasiehelgens projektledare (1 st., 1 år)

Malin Björk, A3

Fyllnadsval
Valberedningens ordförande Matilda Edlund föredrar.
Internrevisor (1 st., t.o.m. 31/12-17)

Vakant

IPSF-delegat (1 st., t.o.m. 30/6-18)

Emilijan Vuletici, A1

IPSF-delegat (1st., t.o.m. 31/12-17)

Ludvig Bernhardt, A1

EPSA-delegat (1 st., t.o.m. 30/6-18)

Carl Magnus Waldemar
Christerson, A8

Caphévärdar (4 st., t.o.m. 31/12-17)

Linn Eliott, A1
Minna Zachrisson, A1
Shahad Rezege, R3
Shanya Nedhim, R3

Grundutbildningsrepresentant i
institutionen för farmaci (1 st., t.o.m. 30/6-18)

Oskar Holmér, A5

Ansvarig utgivare för Reptilen (1st, t.o.m. 31/12-17)

Dennis Josefsson, A3

Vice ordförande Arbetsmarknadsutskottet (1st, t.o.m. 31/3-18)

Amanda Hahlin, A1

Mitokondrier (2 st., 31/3 2018)

Zlatko Ereiz, R3
Hanna Andersson, A2

Val till valberedningen
Valberedningens ordförande Matilda Edlund föredrar.
Ordförande i valberedningen (1 st., ½ år)

Johanna Björling, A2

Ledamot i valberedningen (2 st., 1 år)

Mattias Rödin, A5
Henrik Jonsson, A1

Övriga frågor
Agnes Lindberg
Föreslår att den planerade insamlingen till Bröstcancerfonden i oktober kan utökas till
november för att även stötta mustaschkampen.

§72

Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 21.59.

Vid protokollet:

_________________________
Alva Hultén, FaS sekreterare

Justeras av:

_________________________
Alice Bertilsson, kårmötesordförande

_________________________
Henrik Jonsson, justeringsperson

_________________________
Mattias Rödin, justeringsperson

