Farmacevtiska Studentkåren
Novembermöte
171123
Pharmen kl. 18.00
Närvarande: Ordförande Elin Svedin och 54 aktiva medlemmar.
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Mötets öppnande
Formalia, bilaga 0
Meddelanden
Information om EPSA Autumn Assembly i Tjeckien
Fyllnadsval av doktorandrepresentanter i institutionsstyrelser
Information om Policydokument, bilaga 1
a) Tillgänglighetspolicy
Stellan Gullström stipendiat 2017
Proposition angående Valberedningens sammansättning – stadgeändring, första läsningen,
bilaga 2
Arvodestatus 2018, bilaga 3
Budget 2018, bilaga 4
Motion gällande e-publicering av Reptilen – reglementesändring, bilaga 5
Proposition angående tillika-post för Studiesocial ledamot – reglementesändring, bilaga 6
Proposition angående Studenthälsan i Uppsalas styrelse – reglementesändring, bilaga 7
Ämbetsbeskrivning Farmis-Reptilens redaktör, bilaga 8
Kungörande av allmänna val
Kompletterande val av styrelsen
Val av funktionärer och ämbetsmän
Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän
Övriga frågor
Mötets avslutande

§73

FaS ordförande Elin Svedin öppnar mötet kl. 18.03

§74

Formalia

§75

Till justeringspersoner väljs Jenny Nilsson och Ernst Andersson.

§76

Till rösträknare under omröstning i salen väljs Kristin Augustsson och Hanna Andersson.

§77

Till rösträknare i allmänna val väljs Fanny Lundmark och Anna Joo.

§78

Till kårmötets ordförande väljs Alice Bertilsson.

§79

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

7.
8.

§80

Mötet godkänner protokoll från Septembermötet 170928 med redaktionella ändringar.

§81

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar;
att lägga till ny punkt 4 ”Information om EPSA Autumn Assembly i Tjeckien”
att i punkt 7 lägga till ”– stadgeändring, första läsningen”
att i punkt 11 och 12 lägga till ”– reglementesändring”
att i punkt 17 lägga till val av Pubmästare, 1 st. (t.o.m. 31/12–17) och Suppleant till
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, 1 st. (t.o.m. 30/6–18)
att i punkt 16 lägga till val av Ledamot i SNAPS valberedning, 1 st. (1 år)
att under Övriga frågor lägga till ”Samarrangemang mellan Höstfestkommittén 2018 och
Farmaceutiska fakultetens 50-årsjubileum”
att lyfta ut val av doktorandrepresentanter ur ”Fyllnadsval för funktionärer och
ämbetsmän” och göra det till en ny punkt 5, ”Fyllnadsval av doktorandrepresentanter i
institutionsstyrelser”
Kårmötet beslutar enhälligt att behandla punkten kompletterande val av styrelsen: val av
klubbmästare.
Kårmötet beslutar enhälligt att behandla punkten kompletterande val av styrelsen: val av
handläggare.
Kårmötet beslutar enhälligt att behandla punkten kompletterande val av styrelsen: val av
studiesocial ledamot.

§82

Inga adjungeringar.

§83

Meddelanden
Elin Svedin, FaS ordförande
29/11 Kursvärderingsevent på BMC
30/11 Pluggstuga
5/12 Farmaceuter utan gränser – World AIDS Day
7/12 Studieråd
13/12 Sista puben + temasläpp för amöbaveckorna VT18
14/12 Senapstillverkning på Medicinhistoriska
16/12 Luccegasque
22/12 Kårhuset stänger för julen
15/1 Kårhuset öppnar för vårterminen
Avgående ämbetsmän ska lämna in nycklar till Handläggare senast 22/12.
Regeringen har beslutat att förlänga Eva Åkessons förordnande som Rektor över Uppsala
Universitet. Hörandeförsamlingen har beslutat att föreslå Anders Malmberg som Prorektor.

Maria Hartmann, EPSA LS
SNAPS Brunch hölls i Göteborg den 11:e november. Det hölls en presentation om SNAPS
från SNAPS styrelse och det erbjöds bland annat en training om tidshantering från EPSA
trainer Era Gruda.
Den 3–4 mars kommer SNAPS Weekend att anordnas i Uppsala där man kommer kunna ta
del av ett liknande program som på SNAPS Brunch.
SNAPS fullmäktige äger rum den 29:e november på Skype. Där har alla som vill möjlighet
att delta. Det finns även möjlighet att engagera sig i SNAPS om man är intresserad. För
mer information om SNAPS, kontakta EPSA LS Maria Hartmann eller någon annan i
SNAPS. Håll även utkik på SNAPS sociala medier.
EPSA Autumn Assembly hölls den 31/10 till 5/11. Det var 7 personer från Sverige där,
varav 3 stycken från SNAPS styrelse. Nästa kongress kommer att vara i Nederländerna den
23/4–29/4 2018.
Om man är intresserad av klinisk farmaci kommer EAHP, European Association of
Hospital Pharmacists hålla deras kongress i Göteborg 21–23 mars. Där kommer omkring
4000 kliniska farmaceuter närvara och diskutera deras arbete och de utmaningar man står
inför. Som student finns det ett särskilt program till förmånliga priser, som man kan ta del
av och det är en unik chans att få en inblick i denna värld och träffa nya människor och
skapa nya kontakter.
Sommaren 2018 äger EPSA Summer University rum i Turkiet i staden Ishmir. Detta event
fokuserar mycket på soft skills, kunskaper som är väldigt viktiga inför arbetslivet men som
man nödvändigtvis inte lär sig i sin utbildning. Det är ett perfekt event för att se vad EPSA
är och handlar om, utan att man behöver tänka på att man missar några studier i mitten av
terminen. Man får ta del av en härlig stämning, erfarenhetsutbyte från andra länder och en
oförglömlig resa.
Ernst Andersson, FaS handläggare
På onsdag den 29 november 09.00-13.00 kommer vi att hålla ett kursvärderingsevent på
BMC i A5:1. Alla som fyller i sin senaste kursvärdering får en gratis kaffe.
Sista pluggstugan för terminen är den 30 november, 16.00-18.00.
Studierådet håller en tävling med fina priser till den som kommer på bästa förslaget till
studierådets nya slogan. Skicka ditt förslag till Anton på vicut@farmis.uu.se.
Jenny Nilsson, FaS vice ordförande med ansvar för ekonomi
FaS har skaffat Swish. Detta kommer att användas till medlemsrekrytering, profilprodukter
och vid köp av kurslitteratur. Viktigt kommer vara att tydligt märka alla betalningar med
Namn och vad det är man betalar för. Swishnumret är 123 226 22 85.
Lovisa Olsson, FaS studiesociala ledamot
12/12 kl. 17.15-19.00 anordnas en stresshanteringsföreläsning i B7:111a som är öppen för
både medlemmar och icke-medlemmar i kåren.

Från och med HT 18 kommer personer som håller i pluggstugorna att arvoderas. Är man
intresserad av detta kan man höra av sig till Lovisa, Ernst eller Anton.
§84

Information om EPSA Autumn Assembly i Tjeckien
Carl Magnus Christersson, Gustav Nilsson och Isak Simón informerar.
EPSA Autumn Assembly hölls den 31/10 till 5/11 i Tjeckien. 3 personer från FaS, 3
personer från SNAPS och 1 person från SAKS närvarade från Sverige. Kongressens tema
var ”Digital revolution in Healthcare”. Nästa kongress kommer att hållas i Baarlo, Holland
med temat ”Pharmacoeconomics & the affordability of Healthcare” den 23/4 till den 29/4,
anmälan öppnar den 1/12.

§85

Fyllnadsval av doktorandrepresentanter i institutionsstyrelser
Valberedningens ordförande Johanna Björling föredrar.
Mötet väljer följande:

§86

Institutionsstyrelsen för farmaci (t.o.m. 30/6–18):
Doktorandrepresentant, 1 st. (ordinarie ledamot)
Doktorandrepresentant, 1 st. (ordinarie ledamot)
Doktorandrepresentant, 1 st. (suppleant)

Jonas Rudén
Johanna Eriksson
Oliver Hedge

Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap (t.o.m. 30/6–18):
Doktorandrepresentant, 1 st. (suppleant)

Viktor Rognås

Information om Policydokument, bilaga 1
Kårordförande Elin Svedin informerar.
a) Tillgänglighetspolicy
Septembermötet gav kårstyrelsen mandat att ta fram en Tillgänglighetspolicy i syfte att
föra en dialog kring tillgänglighet hos ämbetsmän, utskott och kommittéer på kåren och
därmed motverka stress. Policyn gick på remiss till ämbetsrådet och har sedan antagits av
styrelsen och finns nu på FaS hemsida att läsa.

§87

Stellan Gullström stipendiat 2017
Kårordförande Elin Svedin informerar.
Stipendium till Stellan Gullströms minne år 2017 tilldelades Tove Leire med följande
motivering:
Tove Leire har en lång meritlista över uppdrag vid kåren och andra organisationer med
koppling till universitetet. Oavsett vilket uppdrag Tove har åtagit sig har hon kämpat både
för kårens bästa och för vad som är bäst för studenterna vid Uppsala universitet. Med ett
brinnande engagemang för sina medstudenter har Tove under flera år kämpat för att
studenternas röst ska bli hörd. Tove har starkt bidragit till kårens navigation genom ett
föränderligt universitet- och kårlandskap både under hennes tid som kårordförande och
verksamhetsgranskare. Några andra engagemang som särskilt bör lyftas är att Tove har
representerat kåren i Hörandeförsamlingen och Rekryteringsgruppen för rektorsprocessen
samt i Konsistoriet. Utöver att ha representerat kåren på ett exemplariskt sätt är Tove
dessutom en oersättlig tillgång i kårens interna arbete, även efter avslutad mandatperiod.
Tove bidrar med skarpa frågor och analyser oavsett om mötet är inne på sin första eller
sjätte timme. Tove har en kunskap utöver det vanliga om kårens stadgar och reglemente,
över kårens verksamhet i stort och har därför under flera år varit en oumbärlig stöttepelare
för såväl styrelsen, ämbetsmän och alla studenter i Uppsala. Tove har med sitt stora hjärta
har bidragit med ett extraordinärt engagemang för Farmacevtiska Studentkåren. För detta
är hon väl värd Stellan Gullströms stipendium.

§88

Proposition angående Valberedningens sammansättning – stadgeändring, första
läsningen, bilaga 2
Kårordförande Elin Svedin föredrar.
Mötet beslutar att godkänna första läsningen av proposition angående Valberedningens
sammansättning.

§89

Arvodestatus 2018, bilaga 3
FaS vice ordförande med ansvar för ekonomi Jenny Nilsson föredrar.
Mötet beslutar att godkänna Arvodestatus för 2018.

§90

Budget 2018, bilaga 4
FaS vice ordförande med ansvar för ekonomi Jenny Nilsson föredrar.
Jenny Nilsson yrkar på att ändra rad 25, Bidrag GO från 93 000 kronor till 75 000 kronor.
Jenny Nilsson yrkar på att ändra rad 41, FDR, Doktorandombud från 20 000 kronor till 10
000 kronor.
Mötet beslutar att godkänna budget 2018 med föreslagna ändringar.

Mötet ajourneras kl. 19.35.
Mötet återupptas kl. 19.47.
§91

Proposition angående tillika-post för Studiesocial ledamot, bilaga 6
FaS studiesociala ledamot Lovisa Olsson föredrar.
Mötet beslutar att godkänna proposition angående tillika-post för Studiesocial ledamot.

§92

Proposition angående Studenthälsan i Uppsalas styrelse, bilaga 7
Kårordförande Elin Svedin föredrar.
Mötet beslutar att godkänna proposition angående Studenthälsan i Uppsalas styrelse.

§93

Motion gällande e-publicering av Reptilen, bilaga 5
Reptilens redaktör Anna Joo föredrar.
Mötet beslutar att godkänna motion gällande e-publicering av Reptilen.

§94

Ämbetsbeskrivning Farmis-Reptilens redaktör, bilaga 8
Kårordförande Elin Svedin föredrar.
Föreslagna ändringar:
Jenny Nilsson yrkar på att korrigera datum på antagen och senast reviderad i sidhuvud.
Jenny Nilsson yrkar på att under Mandatperiod ersätta ”inval” med ”val”.
Jenny Nilsson yrkar på att under Syftets första mening lägga till ”(FaS)” efter
Farmacevtiska studentkåren.
Jenny Nilsson yrkar på att i Syftets andra stycke ersätta ”En representant för redaktionen
äger yttrande- och förslagsrätt vid utskottens sammanträden” med ”En representant för
redaktionen äger yttrande- och förslagsrätt vid alla utskotts sammanträden”.
Nikolina Bolander yrkar på att i Syftets andra stycke stryka följande ”Kårmötesvalda
medlemmar av Farmis-Reptilens redaktion har mandatperiod ett år”.
Ernst Andersson yrkar på att under Uppgifters andra att-sats ersätta ”två” med ”tre” samt i
slutet av meningen lägga till ”både i tryckt format och som e-publicering”.
Nikolina Bolander yrkar på att under Uppgifter lägga till en ny tredje att-sats: ”att objektivt
granska kårstyrelsen, Farmaceutiska fakulteten samt kårens övriga verksamhet”.
Jenny Nilsson yrkar på att under Uppgifters femte att-sats stryka ordet ”hålla”.
Jenny Nilsson yrkar på att ersätta Uppgifters sjunde att-sats ”genomföra överlämning till
sin efterträdare i samband med mandatperiodens slut” med ”genomföra överlämning till
sin efterträdare och uppdatera skriftliga överlämningsdokument i samband med
mandatperiodens slut”.
Oskar Holmér yrkar på att under Befogenheters första mening ersätta ”Farmis-Reptilen
bereder inom sitt verksamhetsområde frågor som skall behandlas av kårmötet, samt
verkställer av kårmötet fattade beslut” med ”Farmis-Reptilen bereder inom sitt

verksamhetsområde, som kritisk granskare, frågor som skall behandlas av kårmötet, samt
verkställer av kårmötet fattade beslut”.
Lovisa Olsson yrkar på att under Resurser lägga till ny punkt som lyder: ”Övriga skriftliga
överlämningsdokument från tidigare innehavare av ämbetet”.
Mötet beslutar att anta Ämbetsbeskrivningen för Farmis-Reptilens redaktör med
föreslagna ändringar.
§95

Kungörande av allmänna val
Valberedningens ordförande Johanna Björling föredrar.
Allmänna val har förrättats i 9 kalenderdagar, enligt reglemente ska det förrättas under en
veckas tid. Mötet behöver därför godkänna det allmänna valet.
Mötet beslutar att godkänna det allmänna valet.
22% av kårens medlemmar röstade i valet.
Följande personer har valts:
Kårstyrelsens ordförande, 1 st. (1 år)
Vice ordförande med ansvar för ekonomi, 1 st. (1 år)

§96

Ernst Andersson
Märta Lindquist, A3

Kompletterande val av styrelsen
Valberedningens ordförande Johanna Björling föredrar.
Då intressenter för klubbmästare, studiesocial ledamot och handläggare inkommit efter
stadgeenlig tid har kårmötet valt att hålla kompletterande val av styrelsen under mötet.
Möjlighet att ställa frågor till kandidaterna ges. Sluten omröstning sker.
Följande personer har valts:
Klubbmästare, 1 st. (1 år)
Studiesocial ledamot, 1 st. (1 år)
Handläggare, 1 st. (1/2 år)

David Franzén, A1
Minna Zakrisson, A1
Vakantsätts

Mötet beslutar att ge styrelsen mandat att tillförordna Handläggare till och med
Marsmötet.
§97

Val av funktionärer och ämbetsmän
Valberedningens ordförande Johanna Björling föredrar.

Följande personer har valts:
Ordförande i Idrottsutskottet, 1 st. (1 år)
Vice ordförande i Idrottsutskottet, 1 st. (1 år)
Ordförande i Kulturutskottet, 1 st. (1 år)
Vice ordförande i Kulturutskottet, 1 st. (1 år)
Ordförande i Internationella utskottet, 1 st. (1 år)
Lokal EPSA delegat, 1 st. (1 år)
Lokal IPSF delegat, 1 st. (1 år)
Barmästare med inköpsansvar, 1 st. (1 år)
Pubmästare, 2 st. (1/2 år)
Farmis-Reptilen redaktörer, 2 st. (1 år)
Farmis-Reptilen Ansvarig utgivare, 1 st. (1 år)
Intendent, 1 st. (1 år)
Internrevisor, 1 st. (1 år)
Auktoriserad revisor
Verksamhetsgranskare, 1 st. (1 år)
Ekonomisk granskare, 1 st. (1 år)
Representanter till Stiftelsen Farmis, 3 st. (1 år)

Ledamot i SNAPS valberedning, 1 st. (1 år)
Suppleant i SNAPS, 1 st. (1 år)
Ledamot i kommittén för lika villkor, 1 st. (1 år)
Höstfestkommitté, X st. (1 år)

Sånganförare, 1 st. (1 år)
Kårmarskalk, 1 st. (1 år)
Tofsvipor, 2 st. (1 år)
Standarförare, 2 st. (1 år)

Kårfotograf, 2 st. (½ år)
Caphémästare, 1 st. (1/2 år)
Caphévärdar, 5 st. (1/2 år)

Mattias Rödin, A5
Johan Håkansson, A5
Matilda Quarnström, A5
Carolin Baskin, A5
Vakant
Lina Karlsson, A7
Gustav Nilsson, A7
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Oskar Holmér, A5
Lovisa Olsson, A5
PWC
Elin Svedin
Jenny Nilsson, A5
Andreas Enfors
Jenny Nilsson, A5
Märta Lindquist, A3
Vakant
Vakant
Yllka Rama, A2
Sanna Nyström, R1
Maria Pokosta, A1
Fanny Skalberg, A1
Emma Ekström, A3
Tyra Gustavsson, A3
Elin Svedin
Jenny Nilsson, A5
Malin Nilsson Broberg,
A8
Matilda Kahlqvist, R4
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

§98

Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän
Valberedningens ordförande Johanna Björling föredrar.
Följande personer har valts:
Suppleant till Institutionen för farmaceutisk biovetenskap,
1 st. (t.o.m. 30/6–18)
Internrevisor, 1 st. (t.o.m. 31/12–17)
Informationsansvarig, 1st. (t.o.m. 31/10–18)
Ledamot i arbetsmarknadsutskottet, 1 st. (t.o.m. 31/9–18)
Tofsvipa, 1 st. (t.o.m. 31/12–17)
Redaktör i Reptilen, 1 st. (t.o.m. 30/6–18)
Pubmästare, 1 st. (t.o.m. 31/12–17)

Vakant
Vakant
Vakant
Haider Al-Jubouri, A1
Vakant
Vakant
Vakant

Mötet ajourneras kl. 22.21.
Mötet återupptas kl. 22.28.

§99

Övriga frågor
Samarrangemang mellan Höstfestkommittén 2018 och Farmaceutiska fakultetens 50årsjubileum
Kårordförande Elin Svedin föredrar.
Farmaceutiska fakulteten firar 50 år vid Uppsala universitet hösten 2018. Ett gemensamt
arrangemang mellan FaS höstfestkommitté och Farmaceutiska fakultetens
jubileumskommitté diskuteras och kårmötet ansåg att det var en bra idé.

§100 Mötets avslutande
Mötesordförande Alice Bertilsson avslutar mötet klockan 22.32.

Vid protokollet:

___________________________
Alva Hultén, FaS sekreterare

Justeras av:

___________________________
Alice Bertilsson, Mötesordförande

___________________________
Ernst Andersson, FaS Handläggare

___________________________
Jenny Nilsson, FaS Vice ordförande med ansvar
för ekonomi

