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§168 Mötet öppnas av ordförande Ernst Andersson kl. 16.15
§169 Formalia, bilaga 0
§170 Mötet godkänner kallelseförfarandet.
§171 Till justeringsperson väljs Mathilda Kahlqvist.
§172 Mötet godkänner protokoll från Styrelsemöte 6.
§173 Mötet godkänner föredragningslistan med följande ändringar:
att lägga till ny punkt 19 ”Motion gällande Verksamhetsberättelsens omfång”
Bilaga 3, 4 och 25 skickades ut 7/5, tre dagar innan mötet.
Bilaga 26, 27 skickades ut 8/5, två dagar innan mötet.
§174 Meddelanden
Ernst Andersson, FaS ordförande
19/4 – Kårextern verksamhet, Förmöte till Konsistoriet
19/4 – Kårextern verksamhet, SNAPS fullmäktige
20/4 – Kårextern verksamhet, GDPR-frukost hos Canon
20/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med vice ordförande med ansvar för
ekonomi
20/4 – Kårintern verksamhet, Tackfest Amöberiet
22/4 – Representation, The Dag Hammarskjöld Lecture 2018

23/4 – Kårextern verksamhet, Studentkårernas utbildningsmöte (SKUM)
23/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Handläggare
23/4 – Kårextern verksamhet, Workshop om stress med Farmaceutiska fakulteten
24/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Arbetsmarknadsansvarig
24/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med vice ordförande med ansvar för
utbildningsfrågor
25/4 – Kårextern verksamhet, Kårsamverkan
25/4 – Kårextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott
25/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Studiesocial ledamot
25/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Studierådspresidiet
26/4 – Kårintern verksamhet, FDR-möte
26/4 – Kårextern verksamhet, Möte med ordförande och valberedare i FDR angående DNreglementet
26/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Klubbmästare
26/4 – Kårintern verksamhet, Presidiemöte angående äskan till GRUFF
30/4 – Representation, Sillunch på Gotlands nation
30/4 – Representation, Mösspåtagning på Carolina Rediviva
1/5 – Representation, Majmiddag på Uplands nation
2/5 – Kårintern verksamhet, Presidiemöte angående äskan till GRUFF
2/5 – Kårextern verksamhet, Förmöte till Rektors ledningsråd
2/5 – Kårextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott
3/5 – Kårintern verksamhet, Valfika
3/5 – Kårextern verksamhet, Marknadsföring av det kårgemensamma valmötet, BMC
3/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
4/5 – Kårextern verksamhet, Möte med Pelle Lindé, IT-strateg på IT-avdelningen angående
FaS email-domän
4/5 – Kårextern verksamhet, Marknadsföring av det kårgemensamma valmötet,
Ekonomikum
5/5 – Representation, Vårbal på Medicinska föreningen i Stockholm
7/5 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Sekreterare
8/5 – Kårintern verksamhet, Möte med Amöberiet och Reptilen angående Amöbaspecialen
9/5 – Kårintern verksamhet, Kursvärderingsevent på BMC
9/5 – Kårextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott
Märta Lindquist, FaS vice ordförande med ansvar för ekonomi
20/4 – Kårintern verksamhet, Tackfest Amöberiet
20/4 – Kårextern verksamhet, GDPR-frukost hos Canon
20/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Ordförande
23/4 – Kårextern verksamhet, Möte med Alumnföreningen
26/4 – Kårintern verksamhet, Presidiemöte angående äskan till GRUFF
30/4 – Representation, Sillunch på Gotlands nation
2/5 – Kårintern verksamhet, Presidiemöte angående äskan till GRUFF
3/5 – Kårintern verksamhet, Valfika
3/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
4/5 – Kårextern verksamhet, Möte med Pelle Lindé, IT-strateg på IT-avdelningen angående
FaS email-domän
9/5 – Kårintern verksamhet, Kursvärderingsevent på BMC
Anton Astré, FaS vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
19/4 – Kårextern verksamhet, SNAPS fullmäktige

20/4 – Kårintern verksamhet, Tackfest Amöberiet
23/4 – Kårextern verksamhet, Workshop om stress med Farmaceutiska fakulteten
24/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Ordförande
25/4 – Kårextern verksamhet, Kårsamverkan
25/4 - Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Studierådspresidiet och Ordförande
26/4 – Kårintern verksamhet, Presidiemöte angående äskan till GRUFF
2/5 – Kårintern verksamhet, Presidiemöte angående äskan till GRUFF
3/5 – Kårextern verksamhet, Marknadsföring av det kårgemensamma valmötet, Blåsenhus
3/5 – Kårintern verksamhet, Valfika
3/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
5/5 – Representation, Vårbal på Medicinska föreningen i Stockholm
9/5 – Kårintern verksamhet, Förmöte med Studierådspresidiet
Alva Telander, FaS klubbmästare
20/4 – Kårintern verksamhet, Tackfest Amöberiet
25/4 – Kårintern verksamhet, Möte med KvP
26/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Ordförande
26/4 – Kårintern verksamhet, Hygienutbildning
30/4 – Kårintern verksamhet, Valborgsbrunch
1/5 – Kårintern verksamhet, Möte med KvP
3/5 – Kårintern verksamhet, Valfika
3/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
6/5 – Kårintern verksamhet, Möte med KvP
7/5 – Kårextern verksamhet, Försäljning av biljetter till Trädgårdsfesten
7/5 – Kårextern verksamhet, KmK-bal
8/5 – Kårextern verksamhet, Försäljning av biljetter till Trädgårdsfesten
Minna Zakrisson, FaS studiesociala ledamot
20/4 – Kårintern verksamhet, Tackfest Amöberiet
23/4 – Kårextern verksamhet, Workshop om stress med Farmaceutiska fakulteten
24/4 – Kårextern verksamhet, Möte med beredningsgruppen Pedagogiska priset Område 3 Medicin och farmaci
25/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Ordförande
25/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Studierådspresidiet och Ordförande
26/4 – Kårextern verksamhet, Möte med MedSeks studiebevakare
26/4 – Kårintern verksamhet, Möte med studentrepresentanten i Kommittén för lika villkor
3/5 – Kårintern verksamhet, Möte med Gymnasiehelgens projektledare angående
ämbetsbeskrivning
3/5 – Kårintern verksamhet, Valfika
3/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
8/5 – Kårextern verksamhet, Möte med Krissamverkan
8/5 – Kårextern verksamhet, Möte med Farmaceutiska Kommittén
8/5 – Kårintern verksamhet, Möte med FaS och MedSeks skyddsombud
9/5 – Kårintern verksamhet, Förmöte med Studierådspresidiet
Mathilda Kahlqvist, FaS handläggare
20/4 – Kårintern verksamhet, Tackfest Amöberiet
23/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Ordförande
23/4 – Kårextern verksamhet, Workshop om stress med Farmaceutiska fakulteten
25/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Studierådspresidiet och Ordförande

1/5 – Representation, Majmiddag på Uplands nation
3/5 – Kårintern verksamhet, Valfika
3/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
8/5 – Kårextern verksamhet, Möte med Fallgruppen
9/5 – Kårintern verksamhet, Förmöte med Studierådspresidiet
9/5 – Kårintern verksamhet, Kursvärderingsevent på BMC
Isabel Carlsson, FaS arbetsmarknadsansvarig
20/4 – Kårintern verksamhet, Tackphest Amöberiet
24/4 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Ordförande
27/4 – Kårextern verksamhet, Telefonmöte med Unionen Student
3/5 – Kårintern verksamhet, Valfika
3/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
4/5 – Kårextern verksamhet, Möte med Universum
8/5 – Kårintern verksamhet, Möte med Amöberiet och Reptilen angående Amöbaspecialen
9/5 – Kårintern verksamhet, Kursvärderingsevent på BMC
Alva Hultén, FaS sekreterare
7/5 – Kårintern verksamhet, Individuellt samtal med Ordförande
3/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
§175 FDR informerar
Mikaela Ceder informerar.
FDR har valt in en styrelse för nästkommande period. Överlämning kommer att ske i slutet
av maj, efter Majmötet.
Mikaela Ceder lämnar mötet kl. 16.19.
§176 Rapport från FMGOHB
Ernst Andersson och Märta Lindquist informerar.
FMGOHB har inte haft möte sedan FaS senaste styrelsemöte.
§177 Ekonomisk rapport
Märta Lindquist informerar.
FaS har nu fått rapport på fördelning av medel för studentinflytande fastställt för 2018.
FMGOHB föreslås byta bank från Danske Bank till SEB på grund av att Danske Bank inte
längre har ett system för kontanthantering. Detta kommer att diskuteras på FMGOHBs
nästkommande möte.
§178 Rapport från SNAPS
Ernst Andersson och Anton Astré informerar.
Den 19/4 ägde SNAPS fullmäktige rum. På mötet redovisades årsresultatet. En ny
medlemskår, Göta Studentkår, som bevakar receptarieprogrammet i Göteborg valdes in.
Ordförande, ledamot, sekreterare samt EPSA-LS valdes in på mötet. Även en proposition

angående stadgeändring gällande entledigande av styrelsemedlemmar godkändes för andra
läsningen.
Den 23-29 april närvarade SNAPS på EPSA Annual Congress i Baarlo, Nederländerna.
Totalt 7 medlemmar åkte på kongressen. SNAPS var delaktiga i två motioner, en gällande
könsneutralisering av styrdokument och en gällande informationsspridning mot sexuella
trakasserier på kongresserna. Den förstnämnda röstades inte igenom, medan den senare
gjorde det.
§179 Äskan till GRUFF 2019, bilaga 1
Ernst Andersson föredrar.
Mötet diskuterar äskan.
Anders Karlén ansluter till mötet kl. 17.52.
Mötet beslutar att skicka in äskan gällande studiebevakning, arbetslivsanknytning samt
gemensamma aktiviteter under verksamhetsåret 2019 till GRUFF med redaktionella
ändringar.
§180 Äskan för EPSA Annual Congress VT18, bilaga 2
Märta Lindquist föredrar.
Mötet diskuterar äskan.
Alva Hultén lämnar mötet kl. 18.04.
Ernst Andersson tar över protokollet.
Mötet beslutar att godkänna äskan utifrån Farmacevtiska Studentkårens policydokument för
utbetalning av ersättning i samband med internationell och nationella studiebevakning. Carl
Magnus Christerson får som EPSA-delegat under sin andra termin 1500 kronor. Alva
Hultén, Johanna Forsberg, Sol Skärdin och Alice Bertilsson får som studentrepresentanter
1500 kronor vardera under förutsättningar att de lämnar in varsin skriftlig redogörelse av
inhämtad kunskap som godkänns av styrelsen.
Alva Hultén ansluter till mötet kl. 18.06.
§181 Kårernas representation vid de akademiska högtiderna, bilaga 3
Ernst Andersson föredrar.
Mötet diskuterar propositionen.
Elin Svedin lämnar mötet kl. 18.15.
Elin Svedin anslutet till mötet kl.18.18.
Mötet yrkar på att under förslag till beslut lägga till:
att godkänna det nya förslaget framlagt den 23 mars 2018 av Kuratorskonventet och

studenternas övermarskalk.
att ge styrelsen mandat att tillsammans med Kårsamverkan ta fram och utforma det standar
som enligt förslaget ersätter ”Lillan”.
Mötet beslutar att lyfta proposition angående Kårernas representation vid de akademiska
högtiderna på Majmötet den 22/5 med föreslagna ändringar.
§182 Ansökan av medel för lika villkorsprojekt inom vetenskapsområdet för medicin och
farmaci vid Uppsala universitet, bilaga 4
Ernst Andersson föredrar.
Mötet diskuterar ansökan.
Mötet beslutar att skicka in ansökan av medel för lika villkorsprojekt inom
vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.
§183 Tillsättande av studentrepresentant till projektgruppen för
Kommunikationsutredningen vid vetenskapsområdet medicin och farmaci, bilaga 5
Märta Lindquist föredrar.
Ernst Andersson lämnar mötet kl. 18.33.
Ernst Andersson ansluter till mötet kl. 18.35.
Mötet beslutar att tillsätta Ernst Andersson som studentrepresentant i projektgruppen för
Kommunikationsutredningen vid vetenskapsområdet medicin och farmaci
§184 Tillsättande av studentrepresentant till arbetsgrupp för framtagande av gemensamma
riktlinjer för Farmaceutiska Fakultetens kurser och program i Studium, bilaga 6
Anton Astré föredrar.
Mötet beslutar att tillsätta Alice Bertilsson som studentrepresentant till arbetsgrupp för
framtagande av gemensamma riktlinjer för Farmaceutiska fakultetens kurser och program i
Studium.
§185 Inbindning av kår- och styrelsemötesprotokoll samt Farmis-Reptilen, bilaga 7
Alva Hultén föredrar.
Mötet beslutar att anlita Alunda Bokbinderi för att binda in 8 år av FaS kår- och
styrelsemötesprotokoll samt 16 år av Farmis-Reptilen, till ett maxbelopp av 14 000 kronor.
§186 Inköp av utemöbler, bilaga 8
Märta Lindquist föredrar.
Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästa möte.
§187 Proposition gällande undanröjning av kårmötesbeslut, bilaga 9
Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att lyfta proposition gällande undanröjning av kårmötesbeslut på Majmötet

22/5.
§188 Proposition gällande reglementesändring angående borttagning av proposition till
Septembermötet gällande kårens sponsringsverksamhet, bilaga 10
Isabel Carlsson föredrar.
Mötet ajourneras kl. 19.02.
Mötet återupptas kl. 19.11.
Mötet diskuterar propositionen.
Mötet beslutar att lyfta proposition gällande reglementesändring angående borttagning av
proposition till Septembermötet gällande kårens sponsringsverksamhet på Majmötet 22/5.
§189 Proposition gällande reglementesändring angående reglering av Studierådets priser,
bilaga 11
Anton Astré föredrar.
Mötet föreslår att under Bakgrund ersätta ”Som det ser ut idag regleras priserna i ett
interndokument, vilket inte är officiellt” med ”Som det ser ut idag regleras priserna i ett
internt dokument”.
Mötet beslutar att lyfta proposition gällande reglementesändring angående reglering av
Studierådets priser på Majmötet 22/5 med föreslagen ändring.
§190 Motion gällande Verksamhetsberättelsens omfång, bilaga 27
Ernst Andersson föredrar.
Mötet diskuterar motionen i konsensus.
§191 Ämbetsbeskrivning Idrottsutskottets ordförande, bilaga 12
Anton Astré föredrar.
Mötet föreslår följande ändringar:
att genomgående i dokumentet ersätta ”kårens” med ”FaS”
att under Uppgifters första stycke lägga till ”Det åligger ordförande i IdrU”
att under Uppgifters andra att-sats ersätta ”medlemmar” med ”de som”
att under Uppgifters femte att-sats ersätta ”sport- och idrottsaktiviteter” med
”idrottsaktiviteter”
att under Uppgifter lägga till ny att-sats som lyder ”att ansvara för att rapportera nya
kårmedlemmar till FaS vice ordförande med ansvar för ekonomi”
att under Resursers första punkt ersätta ”Uppstartsmöte i början på terminen” med
”Uppstartsmöte, i början på terminen, med FaS ordförande”
att under Resursers andra punkt ersätta ”FaS stadgar, reglemente och verksamhetsplan” med
”FaS stadgar, reglemente, verksamhetsplan och övriga styrdokument”
att under Resurser lägga till ny punkt som lyder ”Skriftliga överlämningsdokument från
tidigare innehavare av ämbetet”
att under Förmåners andra punkt ersätta ”Erhåller ett ämbetsintyg underskrivet av FaS
ordförande på förfrågan” med ”På efterfrågan erhålla ett ämbetsintyg underskrivet av FaS

ordförande”
Redaktionella ändringar
Mötet beslutar att godkänna Ämbetsbeskrivning Idrottsutskottets ordförande med föreslagna
ändringar.
§192 Ämbetsbeskrivning Internationella utskottets ordförande, bilaga 13
Mathilda Kahlqvist föredrar.
Mötet föreslår följande ändringar:
att genomgående i dokumentet ersätta ”kårens” med ”FaS”
att under Mandatperiod lägga till ”Inval sker på Novembermöte”
att under Syftets första stycke lägga till ”(FaS)” efter Farmacevtiska Studentkåren.
att under Syftes andra stycke ersätta ”studerandefrågor” med ”studierelaterade frågor”
att stryka Syftes tredje stycke ”IU består av ordförande, tillika studentrepresentant i
Studentutbyteskommittén (STUFF), vice ordförande, sekreterare, två lokala EPSAdelegater, två lokala IPSF-delegater, ordförande i Pinsekommittén (då denna är aktiv), två
PINSE-delegater, samt representanter för övriga internationella projektgrupper inom
Farmacevtiska Studentkåren”
att under Uppgifters andra att-sats ersätta ”studerandefrågor” med ”studierelaterade frågor”
att under Uppgifters sjunde att-sats specificera att STUFF är Studentutbyteskommittén
att under Befogenheter första stycke ersätta ”Utskotten äger rätt att besluta i frågor av
mindre vikt inom respektive frågor samt i frågor som kårstyrelsen hänskjutit till utskottet för
avgörande” med ”Utskotten äger rätt att besluta i frågor av mindre vikt inom respektive
verksamhetsområde samt i frågor som kårstyrelsen hänskjutit till utskottet för avgörande”
att under Befogenheters andra att-sats specificera att det är IUs vice ordförande man syftar
på
att under Skyldigheter andra punkt ersätta ”verksamheten utövas i enlighet med FaS stadgar
och reglemente” med ”verksamheten utövas i enlighet med FaS stadgar reglemente och
andra styrdokument”
att under Resursers andra punkt ersätta ”FaS stadgar, reglemente och verksamhetsplan” med
”FaS stadgar, reglemente, verksamhetsplan och andra styrdokument”
att under Resurser stryka punkten ”De ekonomiska medel som kårmötet beviljat
Internationella utskottet i FaS budget”
att under Resurser lägga till ny punkt som lyder ”Skriftliga överlämningsdokument från
tidigare innehavare av ämbetet”
Mötet beslutar att godkänna Ämbetsbeskrivning Internationella utskottets ordförande med
föreslagna ändringar.
§193 Ämbetsbeskrivning Gymnasiehelgens projektledare, bilaga 14
Minna Zakrisson föredrar.
Mötet föreslår följande ändringar:
att under Delegation ersätta ”utskott” med ”ämbetet”

att under Mandatperiod ersätta ”Ämbetets mandatperiod är Septembermöte-Septembermöte”
med ”Ämbetets mandatperiod är vid val på Septembermötet till nästkommande
Septembermöte”
att under Syfte ersätta ”Gymnasiehelgens projektledare tillsammans med en kommitté har
till ansvar att planera och genomföra en givande helg för gymnasieelever till syfte att
inspirera dem till framtida studier inom farmaci på Uppsala Universitet. Arbetet innebär
mycket eget ansvar och ger rum för egna idéer och initiativ. Mötestider bestäms gemensamt
av kommittén, gymnasiehelgens projektledare är dock sammankallande” med
”Gymnasiehelgens projektledare tillsammans med en kommitté har till ansvar att planera
och genomföra en helg för gymnasieelever med syfte att inspirera till framtida studier inom
farmaci vid Uppsala universitet. Mötestider bestäms gemensamt av kommittén där
gymnasiehelgens projektledare är sammankallande.
att under Syfte stryka ”Handläggaren ska vara en del av kommittén, men se för guds skull
till att inga fler styrelseledamöter ingår i kommittén och att handläggaren från höstterminen
INTE blir ordförande om man någonsin vill kunna klämma in ett möte (kram till Ernst)
att under Uppgifters första att-sats ersätta ”ungefär” med ”inom”
att under Uppgifters andra att-sats ersätta ”hitta” med ”föreslå” samt ”dela” med ”fördela”
att under Uppgifter tredje att-sats ersätta ”hitta” med ”rekrytera”
att under Uppgifters fjärde att-sats ersätta ”hitta passande föreläsare och laborationer som
går att genomföra som gymnasieelev” med ”hitta passande aktiviteter med syfte att
marknadsföra de farmaceutiska utbildningarna vid Uppsala universitet”
att under Uppgifters femte att-sats ersätta ”helgen” med ”gymnasiehelgen”
att under Uppgifters sjätte att-sats ersätta ”uppdatera informationsmaterial och skicka ut
inbjudningar till alla Sveriges gymnasieskolor med rätt behörighet” med ”uppdatera
informationsmaterial och skicka ut inbjudningar till alla Sveriges gymnasieskolor som
erbjuder naturvetenskapliga program”
att under Uppgifters sjunde att-sats ersätta ”anordna planeringsmöten med
gymnasiehelgskommittén” med ”anordna och sammankalla till planeringsmöten med
gymnasiehelgskommittén”
att under Uppgifters åttonde att-sats ersätta ”ta fram en budget för helgen” med ”lägga
förslag på budget för helgen i samråd med FaS vice ordförandemed ansvar för ekonomi”
att under Befogenheter lägga till nytt stycke som lyder ”Gymnasiehelgens projektledare
bereder inom sitt verksamhetsområde frågor som skall behandlas av kårstyrelsen samt
verkställer at kårstyrelsen fattade beslut. Gymnasiehelgens projektledare äger rätt att besluta
i frågor av mindre vikt inom sitt verksamhetsområde samt i frågor som kårstyrelsen
hänskjutit för avgörande”
att under Skyldigheters andra att-sats ersätta ”verksamheten utövas i enlighet med FaS
stadgar och reglemente” med ”verksamheten utövas i enlighet med FaS stadgar, reglemente
och andra styrdokument”
att stryka Skyldigheters andra att-sats ”delta på Ämbetsmannaråd, Kårmöten, Städdag”
att under Resurser lägga till ny punkt ”Uppstartsmöte, i början på terminen, med FaS
ordförande”
att under Resurser ersätta andra punkten ”FaS stadgar, reglemente och verksamhetsplan”
med ”FaS stadgar, reglemente, verksamhetsplan och andra styrdokument”
att under Resurser fjärde punkt stryka ”Övriga”
att under Förmåner stryka ”Arvode enligt beslut på Novembermötet”
Redaktionella ändringar

Elin Svedin lämnar mötet kl. 20.18.
Elin Svedin ansluter till mötet kl. 20.21.
Mötet beslutar att godkänna Ämbetsbeskrivning Gymnasiehelgens projektledare med
föreslagna ändringar.
§194 Ämbetsbeskrivning Bibliotekarie, bilaga 15
Mathilda Kahlqvist föredrar.
Mötet föreslår följande ändringar:
att genomgående i dokumentet ändra ”kårens” till ”FaS”
att under Syftets första stycke lägga till ”(FaS)” efter Farmacevtiska Studentkåren
att under Syftets andra stycke ersätta ”Farmacevtiska studentkårens bibliotekarie äger att
ansvara över kårens tidskrifter och böcker, handha arkivet samt sköta studierummet” med
”Farmacevtiska Studentkårens bibliotekarie ansvarar för FaS tidskrifter och böcker, handha
arkivet samt sköta studierummet”
att under Syftets andra styckes första mening stryka ordet ”även”
Att under Syfte stryka ”Bibliotekarien är ansvarig inför kårstyrelsen”
att under Uppgifters andra att-sats ersätta ”ansvara för skötsel och ordning i studierummet”
med ”ansvara för skötsel av och ordning i studierummet”
att under Uppgifter lägga till ny att-sats som lyder ”årligen informera om möjligheten att
donera kursböcker till FaS via Facebookgruppen Farmis Kursbokstorg”
att under Befogenhet lägga till stycke som lyder ”Ämbetet bereder inom sitt
verksamhetsområde frågor som skall behandlas av kårstyrelsen samt verkställer av
kårstyrelsen fattade beslut. Ämbetet äger rätt att besluta i frågor av mindre vikt inom
respektive verksamhetsområde samt i frågor som kårstyrelsen hänskjutit till ämbetet för
avgörande. Bibliotekarien har förtroendet”
att under Skyldigheter andra att-sats ersätta ”verksamheten utövas i enlighet med FaS
stadgar och reglemente” med ”verksamheten utövas i enlighet med FaS stadgar, reglemente
och andra styrdokument”
att under Förmåners första punkt ersätta ”Erhåller ett ämbetsintyg underskrivet av FaS
ordförande på förfrågan” med ”På efterfrågan erhålla ett ämbetsintyg underskrivet av FaS
ordförande”
att under Förmåners andra punkt ersätta ”inbjuds” med ”inbjudan”
att under Förmåner lägga till ny punkt som lyder ”Inbjudan till bibliotekarie- och
arkivariekonventets högtidskonvent”
Redaktionella ändringar
Mötet beslutar att godkänna Ämbetsbeskrivning Bibliotekarie med föreslagna ändringar.
§195 Ämbetsbeskrivning Tofsvipa, bilaga 16
Ernst Andersson föredrar.
Mötet föreslår följande ändringar:
att genomgående i dokumentet ändra ”kårens” till ”FaS”

att under Befogenheter lägga till nytt stycke som lyder ”Funktionärer bereder inom sitt
verksamhetsområde frågor som skall behandlas av kårstyrelsen samt verkställer av
kårstyrelsen fattade beslut. Funktionärer äger rätt att besluta i frågor av mindre vikt inom sitt
verksamhetsområde samt i frågor som kårstyrelsen hänskjutit för avgörande”
att under Resursers tredje punkt stryka ”fk@kuratorskonventet.se”
att i Bilaga 1 lägga till relevanta datum
Redaktionella ändringar
Mötet beslutar att godkänna Ämbetsbeskrivning Tofsvipa med föreslagna ändringar.
§196 Ämbetsbeskrivning Höstfestkommittén, bilaga 17
Märta Lindquist föredrar.
Mötet föreslår följande ändringar:
att genomgående i dokumentet ändra ”kårens” till ”FaS”
att under Syftets första stycke lägga till ”(FaS)” efter Farmacevtiska Studentkåren
att under Mandatperiod lägga till ”Inval sker på Novembermötet”
att under Syfte ersätta ”utskottet” med ”kommittén” samt stryka ”vilka utses genom val på
Novembermötet”
att under Uppgifters femte att-sats ersätta ”annonsering” med ”marknadsföring”
att under Uppgifters sjätte att-sats ersätta ”ämbetsverkare” med ”ämbetsmän”
att under Uppgifters sjunde att-sats ersätta ”i slutet av mandatperioden uppdatera
överlämningsdokument och genomföra överlämning till efterträdare” med ”genomföra
överlämning till sin efterträdare och uppdatera skriftliga överlämningsdokument i samband
med mandatperiodens slut”
att under Uppgifters åttonde att-sats ersätta ”hålla en god kontakt med
arbetsmarknadsansvarig som sköter sökandet av sponsorer och samarbetspartners till
Höstfesten” med ”hålla en god kontakt med FaS arbetsmarknadsansvarig gällande sponsorer
och samarbetspartners”
att under Skyldigheters andra att-sats ersätta ”verksamheten utövas i enlighet med FaS
stadgar och reglemente” med ”verksamheten utövas i enlighet med FaS stadgar, reglemente
och övriga styrdokument”
att under Skyldigheter lägga till ny att-sats som lyder ”tillse att FaS tydliggörs som arrangör
för idrottsrelaterade evenemang”
att under Skyldigheter lägga till ny att-sats som lyder ”verksamheten är i enlighet med FaS
alkoholpolicy”
att under Resurser lägga till punkt som lyder ”Uppstartsmöte, i början på terminen, med FaS
ordförande”
att under Resurser ersätta ”Överlämning med föregående Höstfestkommitté” med ”Skriftliga
överlämningsdokument från tidigare innehavare av ämbetet”
att under Resurser ersätta ”FaS stadgar, reglemente och verksamhetsplan” med ”FaS stadgar,
reglemente, verksamhetsplan och övriga styrdokument”
att under Förmåners tredje punkt lägga till asterix med information ”Förutsatt att biljettpriset
motsvarar normalpris för en bal på nation”
Mötet beslutar att godkänna Ämbetsbeskrivning Höstfestkommittén med föreslagna

ändringar.
§197 Remissvar gällande Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk
utbildning (U2018/01274/UH), bilaga 18
Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att lägga remissvar gällande Kompletterande utbildning för personer med
avslutad utländsk utbildning (U2018/01274/UH) till handlingarna.
§198 Remissvar gällande En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3), bilaga
19
Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att lägga remissvar gällande En strategisk agenda för internationalisering
(SOU 2018:3) till handlingarna
§199 Remissvar gällande Förslag till ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter
och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel (2018-119-3292),
bilaga 20
Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att lägga remissvar gällande Förslag till ändring i Centrala
studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av
studiemedel (2018-119-3292) till handlingarna.
§200 Remissvar gällande Förordning om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i
högskoleförordningen (1993:100), bilaga 21
Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att lägga remissvar gällande Förordning om ändring i förordningen
(2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) till handlingarna.
§201 Remissvar från Kårsamverkan gällande Delning av förordning om ändring i
förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen, bilaga 22
Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att lägga remissvar från Kårsamverkan gällande Delning av förordning om
ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen till handlingarna.
§202 Godkännande av per capsulambeslut gällande tillsättande av studentrepresentant i
arbetsgruppen för revideringen av Receptarieprogrammet, bilaga 23
Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att godkänna per capsulambeslut gällande tillsättande av
studentrepresentant i arbetsgruppen för revideringen av Receptarieprogrammet.
§203 Godkännande av per capsulambeslut gällande äskan angående inköp av kaffe till
kursvärderingsevent, bilaga 24
Ernst Andersson föredrar.

Mötet beslutar att godkänna per capsulambeslut gällande äskan angående inköp av kaffe till
kursvärderingsevent.
§204 Övriga punkter
a) Kontoret på BMC
Efter vattenläckan i FaS och Medicinska sektionens gemensamma kontor på BMC har ett
tillfälligt kontor upprättats i A10. Mathilda har för närvarande inte tillgång till lokalen men
ska försöka få detta så snart som möjligt så att kontoret kan börja användas i höst.
§205 Ordet fritt
§206 Nästa möte äger rum 30/5.
§207 Mötet avslutas av ordförande Ernst Andersson kl. 21.34.

Vid protokollet

_______________________
Alva Hultén, FaS sekreterare

Justeras av:

_______________________
Ernst Andersson, FaS ordförande

___________________________
Mathilda Kahlqvist, FaS handläggare

