Styrelsemöte nr 4
Pharmen
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§92

Mötet öppnas av ordförande Elin Svedin kl. 17.18.

§93

Formalia

§94

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§95

Till justeringsperson väljs Emma Ekström.

§96

Protokoll från styrelsemöte 3 den 2/3 godkänns med följande ändringar: att under
§77 förtydliga att stadgeändringen skett på SNAPS höstmöte; att under §73
förtydliga hur stor ersättning varje person får i beslutet; att under §79 förtydliga att
beslut tagits.

§97

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: borttagande av punkt 1114; borttagande av ny punkt 14 om kassaskåpet; tilläggande av ny punkt 14 –
GRUFF-äskan, tilläggande av ny punkt 15 – Jämlikhetsansvarig.

§98

Meddelanden
Elin Svedin
6/3 - Kårextern verksamhet, Förmöte rektors ledningsråd
7/3 - Kårextern verksamhet, Förmöte Akademiska senaten
7/3 - Kårextern verksamhet, Akademiska senaten
8/3 - Kårextern verksamhet, USMOS-möte
8/3 - Kårextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott
8/3 - Kårextern verksamhet, Möte med Ingrid Nylander angående pluggstugor
9/3 - Representation, Pharmada
10/3 - Kårextern verksamhet, Möte med Internationella Kansliet om premiering av
studentrepresentanter
13/3 - Kårextern verksamhet, Förmöte rektors ledningsråd
13/3 - Kårextern verksamhet, Kårsamverkansmöte
13/3 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
15/3 - Kårextern verksamhet, Dekandag på Blåsenhus
16/3 - Kårextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott
Jenny Nilsson
6/3 - Kårintern verksamhet, Studieråd
8/3 - Kårextern verksamhet, USMOS-möte
9/3 - Kårintern verksamhet, Pharmada
10/3 - Kårextern verksamhet, Referensgrupp Studenthälsan
13/3 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
15/3 - Kårintern verksamhet, Seniorssektion
Maria Melinder
6/3 - Kårintern verksamhet, Studieråd
9/3 - Kårextern verksamhet, GRUFF
9/3 - Representation, Pharmada
13/3 - Kårextern verksamhet, Kårsamverkansmöte
13/3 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
16/3 - Kårintern verksamhet, Pluggstuga
Maria Runngren
6/3 - Kårintern verksamhet, Studieråd
9/3 - Representation, Pharmada
13/3 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
Sara Antar
8/3 - Kårextern verksamhet, Pharmada-föreläsning med Apotek Hjärtat
9/3 - Kårintern verksamhet, Pharmada
13/3 - Kårintern verksamhet, Möte ArbU + kårfotografer
13/3 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
14/3 - Kårextern verksamhet, Möte med varumottagningen BMC

Emma Ekström
7/3 - Kårintern verksamhet, KvP-möte
13/3 - Kårintern verksamhet, KvP-möte
13/3 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
Lisa Johansson
6/3 - Kårintern verksamhet, Studieråd
9/3 - Kårextern verksamhet, GRUFF
9/3 - Representation, Pharmada
13/3 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
16/3 - Kårintern verksamhet, Pluggstuga
Lovisa Olsson
6/3 – Kårintern verksamhet, Studieråd
7/3 – Kårextern verksamhet, Möte med Farmaceutiska Kommittén
8/3 – Kårextern verksamhet, Möte med Studiesociala gruppen – hållbart
engagemang
13/3 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
Jenny Nilsson lämnar mötet mellan kl. 17.50-17.51.
§99

FDR informerar
Sara Roslin har skickat in sina meddelanden.
PhD career day gick av stapeln förra torsdagen. Ca 40 personer besökte eventet
och det var doktorander från Farmfak och Medfak samt några post docs.
Deltagarna och presentatörerna var nöjda och tyckte upplägget var kul och
inspirerande.
Valberedningen har tillsatt ca hälften av platserna i styrelsen.
Doktorander från länder utanför EU har haft problem med att få arbetstillstånd av
Migrationsverket, p.g.a. hög arbetsbelastning. Arbetstillstånd ges bara för ett år i
taget, för att doktorander får ett nytt arbetskontrakt varje år. Detta har varit
problematiskt, eftersom doktoranden utan arbetstillstånd inte kan lämna Sverige
för t.ex. en konferens eller resa hem på semester. Det finns doktorander och post
docs på Farmfak som har haft detta problem. Migrationsverket har efter
förhandlingar med facket nu börjat utfärda arbetstillstånd för 2 år i taget, vilket är
ett steg i rätt riktning.

§100

GO informerar
Elin Svedin informerar.
GO har inte haft möte sedan förra styrelsemötet.

§101

Ekonomisk rapport
Jenny Nilsson informerar.
De fästen som håller upp kårhusets branddörrar behöver bytas ut. Det kan komma

att bli en stor kostnad.
§102

Preliminär resultatrapport FaS, bilaga 1
Jenny Nilsson informerar.
Utfallet för år 2016 jämförs med budget för år 2016 och 2015. Detta ska sedan
föredras på Marsmötet den 23/3.

§103

FaS alkoholpolicy, bilaga 1
Elin Svedin informerar.
Förslag på ändring: att under rubriken Farmacevtiska studentkåren accepterar inte,
stryka ”Att alkohol under några omständigheter bekostas av kåren.”
Mötet beslutar att godkänna FaS alkoholpolicy med föreslagna och redaktionella
ändringar.

§104

FaS representationspolicy, bilaga 2
Lisa Johansson informerar.
Förslag på ändring: att i slutet på sista stycket under rubriken Riktlinjer, tillägga
”Vid alkoholintag ska måttfullhet iakttas.”; att i första stycket under rubriken
Ersättning stryka ”All representation är alkoholfri, dock kan representanten för
egen del skjuta till pengar för att täcka kostnaden för ett alkoholhaltigt alternativ.
Vid alkoholintag ska måttfullhet iakttas.”
Mötet beslutar att godkänna FaS representationspolicy med föreslagna ändringar.

§105

Kursvärderingsevent, bilaga 3
Lisa Johansson informerar.
Ett kursvärderingsevent är planerat till den 27/3. Äskan presenteras.
Mötet beslutar att godkänna äskan angående inköp av kaffe till
kursvärderingsevent, med redaktionella ändringar.

§106

Utvärdering av jubileumsveckan, bilaga 4
Elin Svedin informerar.
Mötet beslutar att lägga utvärderingen av jubileumsveckan till handlingarna.

§107

§108

Medaljer, bilaga 5
Elin Svedin informerar.
Mötet beslutar att köpa in 50 st Farmacevtiska Studentkårens lilla medalj i guld
till ett maxbelopp av 3000 kr.
FaS verksamhetsplan 2017, bilaga 6
Elin Svedin informerar.
Mötet diskuterar verksamhetsplanen som varit på remiss till ämbetsrådet.

Mötet beslutar att lyfta verksamhetsplanen 2017 på Marsmötet den 23/3.
Anja Sandström lämnar mötet kl. 18.55.
§109

GRUFF-äskan
Jenny Nilsson informerar.
Mötet diskuterar äskan och flera olika förslag till förändringar.

§110

Jämlikhetsansvarig
Elin Svedin informerar.
US har idag en jämlikhetsansvarig på en tjänst på 50 % finansierad av
universitetet. US vill nu göra om tjänsten till en tjänst på 100 % och be
universitetet om mer pengar för detta. De har gått ut med frågan till alla andra
kårer, inklusive FaS, om vi vill stå bakom detta förslag för att även våra
medlemmar ska kunna nyttja denna tillgång. Detta skulle inte innebära någon
kostnad för oss.

§111

Proinspektorgrupp
Elin Svedin informerar.
Mötet beslutar att tillsätta Oskar Holmér, Elin Svedin, Jenny Nilsson och Maria
Runngren i proinspektorgruppen där Oskar är sammankallande.

§112

Oavslutade punkter
a. Renovering av standaret
Elin Svedin informerar.
Mötet beslutar att Pontus Rådén, som är standarförare, får renovera
standarpinnen med omsorg och kan lämna in en äska för detta.
b. Trycka nya Pharmacantos
Elin Svedin informerar.
Det finns flera intressenter.

§113

Övriga frågor

§114

Ordet fritt

§115

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 5/4.

§116

Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordförande Elin Svedin kl. 20.15.

Vid protokollet:

_____________________________
Maria Runngren, sekreterare FaS

Justeras:

_____________________________
Elin Svedin, ordförande FaS

__________________________
Emma Ekström, klubbmästare FaS

