Styrelsemöte nr 8
Pharmen
170529 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; proinspektor Anja Sandström; Sara
Roslin, FDRs ordförande; Mikaela Eriksson, FDRs ordförande electa; Nikolina Bolander,
verksamhetsgranskare; Alva Hultén, sekreterare electa; Anton Astré, vice ordförande med
ansvar för utbildningsfrågor electus; Ernst Andersson, handläggare electus.
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6. Ekonomisk rapport
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8. Ersättning för ordförande och handläggare i juni
9. Ekonomigrupp
10. Finansiering av pluggstugor HT-17
11. Krisplan arbetsmarknadsansvarig
12. Tillsätta studentrepresentanter i referensgrupp för PUFF
13. Tillsätta studentrepresentant i arbetsgrupp för farmacistudenters deltagande i klinisk
utbildningsavdelning
14. Tillsätta studentrepresentant i arbetsgrupp för upplägg på receptarieprogrammets
termin 5 och 6
15. Reseberättelser EPSA, bilaga 1, 2 och 3
16. Reseberättelse PINSE, bilaga 4
17. Ämbetsbeskrivning VicUt, bilaga 5
18. Ämbetsbeskrivning sekreterare, bilaga 6
19. Ämbetsbeskrivning handläggare, bilaga 7
20. Ämbetsbeskrivning arbetsmarknadsansvarig, bilaga 8
21. Ämbetsbeskrivning intendent, bilaga 9
22. Medlemsrekryteringsgruppen
23. Tillsätta studentrepresentant i Matrådet på BMC
24. Medaljering HKK
25. Amöbaveckorna
26. Uppdatering Studentsamverkan
27. Pharmacantokommitté
28. Per capsulam-beslut äskan för insatser under FaS 120-årsjubileum, bilaga 10
29. Tillförordnande av caphévärdar
30. Oavslutade punkter
a. Examensgruppen uppdatering
b. Standaret
c. Remiss tillträdesutredning

31. Övriga frågor
a. Medlemsrekrytering under amöbaveckorna
32. Ordet fritt
33. Nästa möte
§188

Mötet öppnas av ordförande Elin Svedin kl. 17.16.

§189

Formalia

§190

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§191

Till justeringsperson väljs Emma Ekström.

§192

Protokoll från styrelsemöte 7 den 10/5 godkänns med ändringar: att under § 173
skriva att GRUFF önskar ”se kårens totala balans och resultat.” och att under
samma paragraf stryka sista meningen.

§193

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: ny punkt 13 – Tillsätta
studentrepresentant i arbetsgrupp för farmacistudenters deltagande i klinisk
utbildningsavdelning; ny punkt 14 – Tillsätta studentrepresentant i arbetsgrupp för
upplägg på receptarieprogrammets termin 5 och 6; byte av namn på punkt 23 från
Matrådet på BMC till Tillsätta studentrepresentant i Matrådet på BMC; ny punkt
27 – Per capsulam-beslut äskan för insatser under FaS 120-årsjubileum; ny punkt
28 – Tillförordnande av caphévärdar; ny punkt 29a – Examensgruppen
uppdatering; ny punkt 29b – Standaret; ny punkt 29c – Remiss
tillträdesutredningen; ny punkt 30a – Medlemsrekrytering under amöbaveckorna.

§194

Meddelanden
Elin Svedin
11/5 - Kårintern verksamhet, möte med Cellkärna
11/5 - Kårintern verksamhet, Brandinspektion
11/5 - Kårintern verksamhet, Studieråd
15/5 - Kårextern verksamhet, PRåM workshop
15/5 - Kårintern verksamhet, Allmän utfrågning
15/5 - Kårintern verksamhet, GO-möte
16/5 - Kårextern verksamhet, KS-möte
17/5 - Kårextern verksamhet, Förmöte Akademiska senaten
17/5 - Kårextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott
18/5 - Kårextern verksamhet, USMOS-möte
18/5 - Kårextern verksamhet, Möte med konsistoriets nya ordförande
19/5 - Representation, Trädgårdsfesten
20/5 - Representation, Uppsalaekonomernas vårbal på Uppsala slott
22/5 - Kårextern verksamhet, Förmöte Rektors ledningsråd
22/5 - Kårintern verksamhet, Uppstartsmöte med amöberiet
23/5 - Kårextern verksamhet, Områdesnämnden
23/5 - Kårextern verksamhet, Studentsamverkan
23/5 - Kårintern verksamhet, Majmöte
24/5 - Kårextern verksamhet, Doktorspromotion
24/5 - Kårextern verksamhet, Bankett på Uppsala slott

Jenny Nilsson
15/5 - Kårintern verksamhet, Allmäna utfrågningen
15/5 - Kårintern verksamhet, GO-möte
16/5 - Kårextern verksamhet, Drivhuset
16/5 - Kårextern verksamhet, Årsmöte Drivhuset
17/5 - Kårextern verksamhet, Referensgrupp Studenthälsan
17/5 - Kårextern verksamhet, Extramöte med UU angående Campus 1477
17/5 - Kårextern verksamhet, Möte med Seniorssektionen
19/5 - Representation, Trädgårdsfesten
23/5 - Kårintern verksamhet, Majmöte
24/5 - Representation, Doktorspromotion
24/5 - Representation, Bankett på Uppsala Slott
29/5 - Kårextern verksamhet, Möte med Stiftelsen Farmis
Maria Melinder
11/5 - Kårintern verksamhet, Studieråd
15/5 - Kårintern verksamhet, Allmän utfrågning
16/5 - Kårextern verksamhet, Kårsamverkan
19/5 - Representation, Trädgårdsfesten
23/5 - Kårintern verksamhet, Majmöte
24/5 - Representation, Doktorspromotion
Maria Runngren
11/5 - Kårintern verksamhet, Studieråd
15/5 - Kårintern verksamhet, Allmän utfrågning
19/5 - Representation, Trädgårdsfesten
23/5 - Kårintern verksamhet, Majmöte
Sara Antar
11/5 - Kårintern verksamhet, Studieråd
16/5 - Kårintern verksamhet, ArbU-möte
18/5 - Kårextern verksamhet, Möte med examensgrupp
23/5 - Kårintern verksamhet, Majmöte
Emma Ekström
14/5 - Kårintern verksamhet, KvP-möte
15/5 - Kårintern verksamhet, Allmän utfrågning
15/5 - Kårintern verksamhet, GO-möte
19/5 - Kårintern verksamhet, Trädgårdsfesten
22/5 - Kårintern verksamhet, KvP-möte
22/5 - Kårintern verksamhet, Uppstartsmöte med Amöberiet
23/5 - Kårintern verksamhet, Majmöte
25/5 - Kårintern verksamhet, KvP-fest
Lisa Johansson
11/5 - Kårintern verksamhet, Studieråd
19/5 - Representation, Trädgårdsfesten
22/5 - Kårintern verksamhet, utvärdering med Gymnasiehelgskommitén
23/5 - Kårextern verksamhet, Kvalitetsråd

23/5 - Kårintern verksamhet, Majmöte
29/5 - Kårextern verksamhet, avslutning med STURE
Lovisa Olsson
11/5 - Kårintern verksamhet, Studieråd
12/5 - Kårextern verksamhet, möte med Krissamverkansgruppen
17/5 - Kårextern verksamhet, studiesociala
19/5 - Representation, Trädgårdsfesten
23/5 - Kårextern verksamhet, möte med Intendenturstyrelsen
23/5 - Kårintern verksamhet, Majmöte
§195

FDR informerar
Sara Roslin informerar.
Ulf Göransson från KUF kommer att informera om forskningsspår för intresserade
doktorander.
FDR har sitt sista styrelsemöte den 30/5.

§196

GO informerar
Elin Svedin informerar.
SOP:arna finns tillgängliga för styrelsen på mailen och ska hängas upp i förköket.
GO har gått igenom sin budget och handlingsplan för smartare alkoholkultur.

§197

Ekonomisk rapport
Jenny Nilsson informerar.
Arvodena till kårens ämbetsmän är utbetalade.
Det äskade bidraget från GRUFF har inte kommit in än. Jenny ska kontakta Louise
Rügheimer i GRUFF om det.

§198

SNAPS lägesrapport
Elin Svedin informerar.
Det finns inga meddelanden.

§199

Ersättning för ordförande och handläggare i juni
Jenny Nilsson informerar.
Lisa Johansson och Elin Svedin arbetar en respektive två veckor i juni. För arbetet
föreslås Elin få 6300 kr, motsvarande en halv månadslön och Lisa få 3150 kr,
motsvarande en fjärdedels månadslön.
Elin och Lisa lämnar mötet 17.58.
Jenny tar över som mötesordförande kl. 17.58.
Mötet beslutar att arvodera Elin Svedin med 6300 kr och Lisa Johansson med
3150 kr för arbetsinsatsen i juni.
Elin och Lisa kommer tillbaka till mötet kl. 17.59.
Elin tar över som mötesordförande.

§200

Ekonomigrupp
Jenny Nilsson informerar.
Det som under styrelsemöte 7 kallades ”Budgetgrupp 2018” kallas nu

”Ekonomigrupp”. Gruppen planerar att beröra både budget och arvodesstatus för
2018.
Mötet beslutar att tillsätta Ordförande Elin Svedin, VicEk Jenny Nilsson, VicEk
emerita Louise Lindberg och Charlott Johansson med kandidatexamen i ekonomi
till ekonomigruppen.
§201

Finansiering av pluggstugor HT-17
Lovisa Olsson och Jenny Nilsson informerar.
Mötet diskuterar arvodering av faddrar till pluggstugor under hösten. Eftersom det
inte finns med i budget kommer inget arvode att betalas ut till faddrarna under
hösten 2017.

§202

Krisplan arbetsmarknadsansvarig
Elin Svedin informerar.
På Majmötet tillsattes ingen arbetsmarknadsansvarig. Elin har tillsammans med
valberedningen börjat utarbeta en krisplan. Mötet diskuterar vad styrelsen ska göra
om ingen ny arbetsmarknadsansvarig tillsätts innan hösten. Mötet diskuterar olika
lösningar. Styrelsen uppdras att ta ett per capsulam-beslut angående krisplan.

§203

Tillsätta studentrepresentanter i referensgrupp för PUFF
Maria Melinder informerar.
Mötet beslutar att tillsätta Shireen Kahraman, Josefin Jädernäs och Lovisa Olsson
till referensgruppen för PUFF.

§204

Tillsätta studentrepresentant i arbetsgrupp för farmacistudenters deltagande
i klinisk utbildningsavdelning
Maria Melinder informerar.
Mötet beslutar att tillsätta Lina Karlsson som studentrepresentant till
arbetsgruppen för farmacistudenters deltagande i klinisk utbildningsavdelning.

§205

Tillsätta studentrepresentant i arbetsgrupp för upplägg av
receptarieprogrammets termin 5 och 6
Maria Melinder informerar.
Mötet beslutar att tillsätta Matilda Kahlqvist till arbetsgruppen för upplägg av
receptarieprogrammets termin 5 och 6.

§206

Reseberättelser EPSA, bilaga 1, 2 och 3
Elin Svedin informerar.
Mötet godkänner reseberättelserna från EPSA för Mattias Rödin, Maria
Hartmann och Linnéa Kosir.

§207

Reseberättelse PINSE, bilaga 4
Elin Svedin informerar.

Mötet godkänner Linda Ternefors reseberättelse för PINSE.
§208

Ämbetsbeskrivning VicUt, bilaga 5
Elin Svedin informerar.
Mötet föreslår följande ändringar:
Att under uppgifter lägga till ”att vara suppleant till FaS ordförande i
studentsamverkan.”
Att under förmåner ta bort ”Gå gratis på FaS interna fester” då det står i
representationspolicyn.
Redaktionella ändringar.
Mötet godkänner ämbetsbeskrivningen för vice ordförande med utbildningsansvar.
Mötet beslutar att VicUt är FaS studentrepresentant i PRåM.

§209

Ämbetsbeskrivning sekreterare, bilaga 6
Elin Svedin informerar.
Mötet föreslår följande ändringar:
Att under uppgifter lägga till ”att genomföra överlämning till sin efterträdare och
uppdatera skriftliga överlämningsdokument i samband med mandatperiodens slut.”
Det gäller för alla styrelseledamöters ämbetsbeskrivningar.
Lägg till på vilket kårmöte inval sker.
Mötet godkänner sekreterarens ämbetsbeskrivning med föreslagna ändringar.

§210

Ämbetsbeskrivning handläggare, bilaga 7
Elin Svedin informerar.
Mötet föreslår följande ändringar:
Att under skyldigheter ta bort den sista och tredje sista punkten.
Att under skyldigheter lägga till ”att genomgå FMGOHBs interna
serveringsutbildning.”
Att under uppgifter skriva att månadsmail ”skickas” istället för ”skrivs”.
Att under uppgifter lägga till ”att kontinuerligt läsa och besvara inkommen e-post
till [mail].
Lägg till på vilket kårmöte inval sker.
Förtydliga att bara handläggaren som sitter på vårterminen sitter med i
Kvalitetsrådet.
Att lägga till ”Att ansvara för utdrag ur medlemsregistret vid behov från reptilen
och valberedningen.”
Att korrigera till rätt mandatperiod.
Att under skyldigheter lägga till ”att arbeta utefter handläggarens
verksamhetsplan.”
Att lägga till ”lön på GRUFF-möten” under förmåner.
Att lägga till ”heltidsarvoderad” under förmåner.
Lägg till på vilket kårmöte inval sker.
Lägg till ”ansvarig för kårens PR”
Mötet godkänner handläggarens ämbetsbeskrivning med föreslagna ändringar.

§211

Ämbetsbeskrivning arbetsmarknadsansvarig, bilaga 8
Elin Svedin informerar.

Mötet föreslår följande ändringar:
Att lägga till att arbetsmarknadsansvarig ska ”leda arbetsmarknadsutskottets
arbete”.
Att i syftet skriva om arbetsmarknadsutskottet.
Att under uppgifter stryka den sista meningen under första att-satsen.
Mötet godkänner ämbetsbeskrivning för arbetsmarknadsansvarig.
§212

Ämbetsbeskrivning intendent, bilaga 9
Elin Svedin informerar.
Mötet beslutar att bordlägga punkt 21 – Ämbetsbeskrivning intendent.

§213

Medlemsrekryteringsgruppen
Elin Svedin informerar.
Det finns inga kandidater. Därför ska det ses över om uppgiften kan infogas i
informationsansvarigas ämbete.
Mötet uppdrar Elin att prata med informationsansvariga.

§214

Tillsätta studentrepresentant i Matrådet på BMC
Lovisa Olsson informerar.
Mötet beslutar att tillsätta Lovisa Olsson som studentrepresentant i Matrådet på
BMC.

§215

Medaljering HKK
Elin Svedin informerar.
På HKK vill FaS medaljera de avgående representanter från Kuratorskonventet
och de andra studentkårerna som FaS haft gott samarbete med under året.
Maria Melinder lämnar mötet kl. 19.36-19.38.
Mötet beslutar att medaljera Curator Curatorum Hedil Minshed, vice Curator
Curatorum Sara Patz, Ordförande Uppsala Studentkår Daniel Simmons, vice
ordförande Uppsala Studentkår Karin Ottander, Ordförande Uppsala teknologoch naturvetarkår Rozbe Bozorgi, vice ordförande Uppsala teknolog- och
naturvetarkår Daniel Ahlsén, Ordförande Rindi Robin Lagelius, vice ordförande
Rindi Stella Carlsson, Ordförande Juridiska Föreningen Hedvig Lind, Ordförande
Uppsalaekonomerna Gustav Svensson, vice ordförande Uppsalaekonomerna
Kasper Fantenberg, vice ordförande Uppsalaekonomerna Clara Eklund och vice
ordförande Uppsalaekonomerna Fredrik Geijer Haeggström med Farmacevtiska
Studentkårens lilla medalj i silver i Farmacevtiska Studentkårens band på bröstet
på högtidskuratorkonventet den 10 juni.

§216

Amöbaveckorna
Elin Svedin informerar.
Det nya apotekarprogrammet har sin tentamen på termin 1 två veckor in på
terminen. Amöbaveckorna kommer därför att spridas ut på tre veckor istället för
två, för att det inte ska bli stressigt för apotekarstudenterna.

Hur det ska lösas med A1/R1-festen planerar styrelsen att prata om på
styrelseupptakten i augusti.
§217

Uppdatering från studentsamverkan
Elin Svedin informerar.
Under studentsamverkan pratade man mycket om psykisk ohälsa och en större
studentbarometer över studenters mående vid Uppsala Universitet planeras att
genomföras inom en snar framtid. Möjligheten till jordnötsfria tentalokaler ska ses
över. Att använda lunchplatser i närheten av undervisningssalar ska ses över och
därför också möjligheten att placera fler mikrovågsungnar i närheten av salarna.
Antalet studentarbetsplatser ska inventeras utefter kategorier som studenter får
vara med och definiera.
Vad gäller Uppsala universitets roll i det förändrade kårlandskapet ska de arbeta på
att sprida kunskapen genom alla nivåer av universitetet. Under tiden uppmuntrar
de till att maila om man ser något felaktigt.

§218

Pharmacantokommitté
Elin Svedin informerar.
Mötet beslutar att tillförordna Maria Hartmann, Rebecka Pihl, Oscar Andersson
och Felix Hemström Trolin till Pharmacantokommitén.

§219

Per capsulam-beslut äskan för insatser under FaS 120-årsjubileum, bilaga 10
Elin Svedin informerar.
Mötet lägger per capsulam-beslutet för insatser under FaS 120-årsjubileum till
handlingarna.

§220

Tillförordnande av caphévärdar
Elin Svedin informerar.
Mötet beslutar att tillförordna Shania Nadhim och Shahad Rezege till caphévärdar
t.o.m. Septembermötet.

Anja Sandström anländer till mötet kl. 19.57.
§221

Oavslutade punkter
a. Examensgruppen uppdatering
Elin Svedin informerar.
Det finns ingen examensgrupp. Om det blir en examensfest kommer den att vara
privat.
b. Standaret
Elin Svedin informerar.
Standaret har fått nya provisoriska knoppar. Köp av ordinarie knoppar ska ses
över.
c. Remiss tillträdesutredningen
Elin Svedin informerar.
FaSs synpunkter är inskickade till universitetet.

§222

Övriga frågor
a. Medlemsrekrytering under amöbaveckorna
Elin Svedin informerar.
Vid höstterminens första veckor föreslår Elin att ordförande, handläggare och
informationsansvariga ska stå på BMC för att rekrytera nya medlemmar och
rekrytera nya medlemmar.

§223

Ordet fritt

§224

Nästa möte
Nästa möte äger rum under hösten.

§225

Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordförande Elin Svedin kl. 20.01.

Vid protokollet:
_____________________________
Maria Runngren, sekreterare FaS

Justeras:
_____________________________
Elin Svedin, ordförande FaS

__________________________
Emma Ekström, klubbmästare FaS

