Styrelsemöte nr 7
Pharmen
170510 Kl. 17.15
Närvarande: Elin Svedin, ordförande; Jenny Nilsson, vice ordförande med ekonomiskt ansvar;
Maria Melinder, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor; Lisa Johansson,
handläggare; Maria Runngren, sekreterare; Emma Ekström, klubbmästare; Lovisa Olsson,
studiesocial ledamot; Sara Antar, arbetsmarknadsansvarig.
Närvarande adjungerade: Anders Karlén, inspektor; Sara Roslin, FDRs ordförande; Nikolina
Bolander, verksamhetsgranskare.
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§164

Mötet öppnas av ordförande Elin Svedin kl. 17.23.

§165

Formalia

§166

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§167

Till justeringsperson väljs Jenny Nilsson.

§168

Protokoll från styrelsemöte 6 den 27/4 godkänns med ändringar: att under §150
skriva att motionen avslogs, istället för under §151; att under §151 tillägga ”Mötet
beslutar att ha SNAPS lägesrapport som en stående punkt på styrelsemöte”; att

under §157 och §158 lägga till de punkter som diskuterades att de ska tas upp
under respektive möten.
§169

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: ny punkt 11 – Remiss
tillträdesutredningen, ny punkt 17d – Lägesrapport examensgruppen, ny punkt 17e
– Grupprummet, ny punkt 17f – A1/R1.

§170

Meddelanden
Elin Svedin
30/4 - Representation, Mösspåtagning på Carolina Rediviva
2/5 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
3/5 - Kårintern verksamhet, BMC-event med MedSek
10/5 - Kårextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott
Jenny Nilsson
2/5 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
3/5 - Kårintern verksamhet, BMC-event med MedSek
3/5 - Kårextern verksamhet, Intervju om tillgänglighet från UE
9/5 - Kårextern verksamhet, Alumnföreningen Farmis
Maria Melinder
4/5 - Kårextern verksamhet, GRUFF-möte
2/5 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
2/5 - Kårextern verksamhet, Samordnarlunch
Maria Runngren
2/5 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
Sara Antar
2/5 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
6/5 - Kårextern verksamhet, Tackdag Pharmadakommittén
Emma Ekström
30/4 - Kårintern verksamhet, Valborgsbrunch
2/5 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
4/5 - Kårintern verksamhet, KvP-möte
8/5 - Kårintern verksamhet, KvP-möte
10/5 - Kårextern verksamhet, KMK-möte
Lisa Johansson
2/5 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
3/5 - Representation, BMC-event med MedSek
4/5 - Kårextern verksamhet, GRUFF
9/5 - Kårextern verksamhet, Fallgruppsmöte
Lovisa Olsson
2/5 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
9/5 - Kårextern verksamhet, Möte med Farmaceutiska kommittén
9/5 - Kårintern verksamhet, stresshanteringskurs med Studenthälsan

§171

FDR informerar
Sara Roslin informerar.
En representant till PråM har hittats.
En forskarutbildningskonferens anordnad av KuF har ägt rum, med fokus på
klinik.
Farmaceutiska kommittén har börjat planera budget och vill anställa fler
doktorander.

§172

GO informerar
Nikolina Bolander och Jenny Nilsson informerar.
GO har diskuterat hur puben kan marknadsföras. Mötet diskuterar detta och vill
betona att puben är öppen för alla och inte bara för FaS medlemmar. Ett sätt är att
rikta in sig på doktorander, ett annat är att ha speciella erbjudanden samt att bjuda
in sina vänner till pubens event.
Sara Roslin lämnar mötet kl. 18.16.

§173

Ekonomisk rapport
Jenny Nilsson informerar.
FaS ämbetsmän kan hämta ut sina arvoden från och med den 15/5.
En budgetgrupp ska tillsättas till för framtagande av budget 2018. Förslag på
sammansättning av gruppen ges på nästkommande styrelsemöte.
GRUFF- äskan 2018 har blivit godkänd på en totalsumma på 467 300 kr. Nästa år
önskar GRUFF se kårens totala balans och resultat.

§174

SNAPS lägesrapport
Elin Svedin har inget att rapportera.

§175

SAIF
Elin Svedin informerar.
FaS är nu medlemmar i SAIF, Sveriges akademiska idrottsförbund. Idrottsutskottet
har planerat ett möte med SAIF för att avveckla föreningen PAIF som den ser ut
idag .

§176

Per capsulam-beslut angående inköp av trädgårdsmöbler, bilaga 1
Jenny Nilsson informerar.
Två trädgårdsmöbler med ryggstöd och två utan har beställts. Per capsulam-beslut
togs för att möblerna ska hinna vara på plats till Trädgårdsfesten den 19/5.
Mötet godkänner per capsulam-beslutet.

§177

Representation för ordförande
Elin Svedin informerar.
Elin ska representera FaS på Uppsalaekonomernas vårbal. Biljettpriset är 1000 kr
och enligt policydokumentet ska representationer över 800 kr beslutas om på
styrelsemöte.
Elin lämnar mötet mellan kl. 18.24-18.27 medan mötet diskuterar.

Jenny Nilsson tar över som mötesordförande.
Mötet beslutar att ersätta Elin Svedin enligt policydokumentet med 800 kr till
Uppsalaekonomernas vårbal 2017.
Elin Svedin tar över som mötesordförande.
§178

Remiss tillträdesutredningen
Elin Svedin informerar.
Styrelsen har diskuterat synpunkter på Uppsala universitets yttrande angående
remissvaret rörande tillträdesutredningen per mail. Kårens synpunkter ska
sammanställas och skickas till universitetet.
Mötet uppdrar Elin Svedin och Lisa Johansson att författa en skrivelse med
kårens synpunkter till Uppsala universitet på yttrandet om remissen
tillträdesutredningen.

§179

Proposition åsiktsprogram, bilaga 2
Elin Svedin informerar.
Mötet föreslår ändringar i formuleringen.
Mötet beslutar att lyfta propositionen om åsiktsprogrammet, med föreslagna
ändringar, till Majmötet den 23/5.
Lisa lämnar mötet kl. 18.37-18.38.

§180

Framtida kårlandskap
Elin Svedin informerar.
Kuratorskonventet har skickat ut en enkät om det förändrade kårlandskapet. Ämnet
har diskuterats på ämbetsrådet 2/5- 17 och Elin ska kontakta tidigare ordföranden
för att få input. Även på nästa kårsamverkan ska frågandiskuteras.
Mötet diskuterar enkätfrågorna.
Mötet uppdrar Elin Svedin att svara på enkäten utifrån de diskussioner som har
förts under ämbetsrådet och på styrelsemötet.

§181

Ergo
Elin Svedin informerar.
Uppsala studentkår har bjudit in till diskussion om ett kårgemensamt ägande av
deras tidning Ergo. Frågan har diskuterats på ämbetsrådet 2/5- 17. Mötet diskuterar
förslaget men är tveksamma till förslaget.

§182

PINSE reseberättelse, bilaga 3
Elin Svedin informerar.
Mötet godkänner reseberättelsen för Rebecka Pihl från PINSE i Helsingfors.

§183

Oavslutade punkter

§184

Övriga frågor
a. Studentsamverkan
Elin Svedin informerar.
Nästa möte med studentsamverkan är den 23/5.
Mötet diskuterar punkter att ta upp på studentsamverkan. Förslagen är att se
över schemaläggningen på campus eftersom nästan alla studenter får lunch
samtidigt vilket leder till lång kötid och brist på sittplatser, jordnötsförbud i
tentasalar samt att diskutera universitetets roll i det förändrade kårlandskapet.
b. Standaret
Elin Svedin informerar.
En av krokarna på standarpinnen har böjt sig efter en blåsig
valborgsmässoafton. Detta ska åtgärdas, dessutom behövs två nya
standarknoppar köpas in eftersom en har försvunnit.
c. Tillgänglighetspolicy
Elin Svedin informerar.
Mötet diskuterar möjligheten till införande av en tillgänglighetspolicy och
ställer sig positiva till idén.
d. Lägesrapport examensgruppen
Elin Svedin informerar.
På grund av lågt intresse, kommer de två intresserade nu att anordna
examensfest enbart för sin egen årskull.

Anders Karlén lämnar mötet kl. 19.58.
e. Grupprummet
Sara Antar informerar.
I samband med renoveringen av grupprummet uppkom en fråga från Apoteket
AB om FaS har planer på att förnya möblerna i grupprummet. FaS har inga
planer på det.
f. A1/R1-festen
Jenny Nilsson informerar.
A1/R1-festen kommer att bli svår att koordinera i höst då det nya
apotekarprogrammet startar och apotekar- och receptariestudenter inte längre
samläser första kursen. Ett möte ska ske med Tyra Gustavsson i amöberiet.
§185

Ordet fritt

§186

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 29/5.

§187

Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordförande Elin Svedin kl. 20.23.

Vid protokollet:

_____________________________
Maria Runngren, sekreterare FaS

Justeras:

_____________________________
Elin Svedin, ordförande FaS

__________________________
Jenny Nilsson, vice ordförande med
ekonomiskt ansvar FaS

