Farmacevtiska Studentkåren
Majmöte
180522
Pharmen Kl. 18.00

Närvarande: Farmacevtiska Studentkårens ordförande Ernst Andersson och 39 aktiva medlemmar.
Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Formalia, bilaga 0
3. Meddelanden
4. Utdelning av Studierådets priser
5. Information från EPSA Annual Congress i Baarlo, Nederländerna
6. Granskning av revisionsberättelse för FMGOHB 2017, bilaga 7
7. Preliminär redovisning av Pharmada 2018
8. Kungörande av allmänna val till doktorandrådets ordförande
9. Val av doktorandrådets vice ordförande samt val av doktorandrepresentanter till
institutionsstyrelser
10. Motion gällande Verksamhetsberättelsens omfång, bilaga 1
11. Proposition gällande undanröjning av kårmötesbeslut – andra läsningen, bilaga 2
12. Proposition gällande kårernas representation vid de akademiska högtiderna, bilaga 3, 4
13. Proposition gällande reglementesändring angående borttagning av proposition till
Septembermötet gällande kårens sponsringsverksamhet, bilaga 5
14. Proposition gällande reglementesändring angående reglering av Studierådets priser, bilaga 6
15. Kungörande av allmänna val
16. Val av funktionärer och ämbetsmän
17. Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän
18. Fyllnadsval till Valberedningen
19. Övriga punkter
20. Ordet fritt
21. Nästa möte
22. Mötets avslutande
§36 Mötet öppnas av Farmacevtiska Studentkårens ordförande Ernst Andersson kl. 18.06.
§37 Formalia, bilaga 0
§38 Till justeringspersoner väljs Oskar Holmér och Nikolina Bolander.
§39 Till rösträknare under omröstning i salen väljs Anton Astré och Veronika Westergren.
§40 Till rösträknare i allmänna val väljs Johanna Björling och Konrad Bernhardt.

§41 Till kårmötets ordförande väljs Maria Hartmann.
§42 Mötet godkänner kallelseförfarandet.
§43 Mötet godkänner protokoll från Marsmötet 22 mars 2018 och lägger det till handlingarna.
§44 Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
att flytta punkt 13 ”Utdelning av Studierådets priser” till ny punkt 4
att lägga till ny punkt 5 med namn ”Granskning av revisionsberättelse för FMGOHB 2017”
med tillhörande bilaga 7 ”Revisionsberättelse FMGOHB”
att under punkt 9 ”Val av doktorandrådets vice ordförande samt val av
doktorandrepresentanter till institutionsstyrelser” stryka ”Rekryteringsgrupp för
anställningar inom Farmaceutiska fakulteten: Doktorandrepresentant, ledamot, 1 st. (1 år)”
och ”Doktorandrepresentant, suppleant, 1 st. (1 år)”
att under punkt 16 ”Val av funktionärer och ämbetsmän” lägga till ”Ledamot i Studenthälsan
i Uppsalas styrelse, 1 st. (1 år)”
att under punkt 17 ”Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän” ändra datumet för Ledamot
i Valberedningen från 31/12-18 till 30/9-18
§45 Kårmötet adjungerar Per Hansson, Anne-Lie Svensson och Göran Alderborn med närvaro
och yttranderätt under hela mötet.
§46 Meddelanden
Ernst Andersson, FaS ordförande
I verksamhetsplanen för 2018 finns fastslaget att en FAQ-sida ska tas fram och publiceras på
hemsidan. Frågor har insamlats från medlemmarna och ordförande och handläggare har
påbörjat arbetet med att sammanställa en frågebank.
GDPR träder i kraft den 25 maj. Kårens arbete med personuppgiftshanteringen går framåt.
Ordförande och Vice ordförande med ansvar för ekonomi har träffat Canon och LegalWorks
för att gå igenom kårens hantering av personuppgifter. En dataskyddspolicy ska skrivas av
arbetsgruppen. Alla förtroendevalda och funktionärer kommer få adekvat information när
sådan finns.
Styrelsen ändrade i representationspolicyn under styrelsemöte 2 i år. Det har tidigare stått att
klubbverket får närvara på KMK-sexa och KMK-bal. FaS bjuds inte längre in till KMKsexan, varför denna tagits ur policyn.
Terminens sista pluggstuga hålls 28 maj.
Alla förtroendevalda och funktionärer som avslutar sin ämbetsperiod till sommaren ska
återlämna sina nycklar till handläggare senast 31 maj.
Kårhuset stänger för sommaren 1 juni.
Kårhuset öppnar för höstterminen 3 september.
Elin Svedin, ledamot i Jubileumskommittén
I höst äger Farmaceutiska fakultetens 50-årsjubileum och Jubileumsbalen rum. 50 år firas
med ett vetenskapligt symposium ”Läkemedelsterapier – möjligheter och utmaningar” på
BMC den 26 oktober med flera talare och en debatt om hur man kan förbli framgångsrik

inom läkemedelsforskning under de kommande 50 åren. Firandet fortsätter med en
jubileumsbal på Uppsala slott samma kväll som arrangeras tillsammans med FaS
höstfestkommitté. Priserna är 750 kr för studenter som är medlemmar i kåren, 850 kr för
studenter som inte är medlemmar och 1200 kr för anställda. Hemsidan är öppen för
information: http://uu-pharmfaculty50years.se. Registreringen till balen öppnar inom kort.
Maria Hartmann, SNAPS EPSA-LS och ställföreträdande ordförande
SNAPS fullmäktige ägde rum 19 april och där valdes bland annat Göta studentkår som
representerar receptariestudenterna i Göteborg in som ny medlem. Det var inval till SNAPS
styrelse och de nyinvalda är: Maria Hartmann, ordförande; Isabel Carlsson, EPSA-LS; Ebba
Johansson, sekreterare och Kristin Augustsson, ledamot. Vi ser fram emot det framtida
arbetet i höst och vidare.
23-29 april hölls EPSA 41st Annual Congress i Nederländerna. Det har släppts en ”outcome
booklet” från kongressen med information från alla föreläsningar och workshops som alla
får ta del av. Under kongressen hölls General Assembly, EPSA:s högst beslutande organ.
Bland annat valdes Ukraina och Albanien in som nya medlemmar, Estland valdes in som ny
medlem med rösträtt. Två nya positioner i EPSA Team skapades: Policy Affairs Coordinator
och Social Media Coordinator. En ny styrelse och resterande delar av EPSA Team valdes in.
Flera propositioner och motioner hanterades, SNAPS tillsammans med AFÖP, Österrike
lyfte ämnet om sexuella trakasserier med en motion vilken bifölls. SNAPS tillsammans med
AFÖP, Österrike lyfte även en motion om att ändra ”he” till ”he/she” i deras reglemente
vilken avslogs.
Nästa kongress, Autumn Assembly 2018 äger rum i Serbien, Belgrad 30 oktober till 4
november. Temat kommer vara ”The story of clinical trials” och första registreringen öppnar
8 juli och är öppen till 4 september med anmälningsavgift 240 euro. Andra
registreringsperioden är öppen 5 september till 9 oktober med anmälningsavgift 260 euro.
Summer University 2018 äger rum 23-29 juli i Izmir, Turkiet. Anmälningsavgift är 220 euro
och anmälan stänger 31 maj. Temat är ”Communication barriers between pharmacists and
patients” och det kommer bland annat hållas flera trainings där man kan få utveckla
färdigheter inom temat.
EPSA har utfört en enkät om utbildningsmetoder i Europa för att kunna samla det i en
Methodology booklet så att man kan se hur farmaceutisk utbildning ser ut runt om i Europa
och ta lärdom av de olika fakulteterna. Projektet genomförs tillsammans med EAFP
(European Associations of Faculties of Pharmacy) som visat stort intresse.
EPSA har nyligen släppt sin månatliga Monthly Dose som är ett informationsblad med kort
information om det senaste inom EPSA, denna gång om senaste EPSA-kongressen och alla
val till EPSA team, andra event och kampanjer om folkhälsa, public health campaigns. Det
kan man prenumerera på via EPSA:s hemsida epsa-online.org.
I dagarna kom även det senaste av ”Science Monthly” som består av vetenskapsartiklar som
är lätta att ta till sig. Detta nummer handlade om ”resevetenskap” så om åksjuka, lite om
stödstrumpor, rese-first aid kit med mera. Alla de här numren ligger på EPSA:s hemsida.
Minna Zakrisson, FaS studiesociala ledamot
FaS har utlyst en arbetsgrupp för lika villkors- och diskrimineringsfrågor med syfte att se

över hur kåren kan arbeta mer proaktivt med detta samt för att tydliggöra vem på kåren som
är kontaktperson och har huvudansvaret i frågan. Även en lika villkors- och
diskrimineringspolicy med handlingsplan ska tas fram.
En annan arbetsgrupp är utlyst för könsneutralt förhållningssätt på kåren med syfte
att undersöka möjligheten att revidera kårens stadgar, reglemente och andra styrdokument
för att använda könsneutrala uttryck. Arbetsgruppen uppmuntras även att se över hur man
kan implementera ett mer könsneutralt förhållningssätt under sittningar och andra
evenemang anordnade av FaS samt att se över behovet av andra insatser inom FaS
verksamhet.
Vid intresse eller frågor rörande arbetsgrupperna, kontakta soc@farmis.uu.se
§47 Utdelning av Studierådets priser
FaS vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor, Anton Astré, föredrar.
Studierådets Pedagogiska pris år 2018:
”Per undervisar i det kanske torraste ämnet på hela apotekarprogrammet men gör verkligen
sitt yttersta för att vi studenter ska förstå saker som vi inte begriper varför vi ska kunna (det
lär man sig senare).
Per använder en bra arsenal med verktyg; han rullar sig själv längs tavlan, han använder
tavlans trasa som modell och bjuder till och med på chips för att illustrera allt detta som sker
på molekylnivå.
Med stort tålamod och förståelse för att ämnet är svårt försöker han gång på gång att
förklara det obegripliga.
Han har även samlat ihop galet många övningsuppgifter för att man ska vara så bra
förberedd till tentan som möjligt.
Efter lång och trogen tjänst är Per väl värd studierådets pedagogiska pris!”
Studierådets pris för Studentbemötande år 2018:
”Anne-Lie hade kanske den största utmaningen denna termin när den generella dispensen
för tillträde till termin fyra på apotekarprogrammet (FAP2Y) röstades igenom några dagar
innan terminsstart.
Trots att en kurs som brukar vara 60 studenter växte till 90 studenter tacklade Anne-Lie
situationen med bravur.
Denna oförutsedda ökning av antalet studenter har Anne-Lie hanterat väl. Hon har bland
annat brottats med lokalbokningen och sett till att salar som rymmer alla studenter har
kunnat tillhandahållas. Hon har även hållit studenterna ständigt uppdaterade om situationen
genom lättillgänglig information på såväl mail som studentportalen.
På kort tid har laborationsgrupperna justerats för att inkludera alla studenter. Kursmaterialet
har även gjorts publikt så att även de studenter som inte hunnit registrerats på kursen har
kunnat ta del av informationen.

Genom allt detta har Anne-Lie alltid varit varm och välkomnande, precis så som Anne-Lie
är. För detta tilldelas hon Studierådets särskilda pris för Studentbemötande.”
Studierådets pris för Studentinflytande år 2018:
”Göran har alltid haft studenternas åsikt i extra fokus och tycker att studentinflytandet är
något att värna om i alla frågor.
Utan Göran hade studenternas åsikter nog tyvärr ofta hamnat i andra hand och han är en stor
faktor till att våra åsikter får en naturlig plats vid sammanträden på universitetet. Detta
genom att aktivt tillfråga studenter och se till att vår röst blir hörd.
Han har en förmåga att alltid välkomna och inkludera oss, i allt från föreläsningar till möten.
Vi är säkra på att Göran haft de här kvalitéerna under en lång tid och har under alla sina
många uppdrag som allt från dekan till ställföreträdande vicerektor sett till att studenterna
fått inflytande.
För allt detta och mycket mer tilldelas Göran Studierådets pris för Studentinflytande.”
Studierådets Pedagogiska pris år 2018 tilldelas Per Hansson.
Studierådets pris för Studentbemötande år 2018 tilldelas Anne-Lie Svensson.
Studierådets pris för Studentinflytande år 2018 tilldelas Göran Alderborn.
§48 Information från EPSA Annual Congress i Baarlo, Nederländerna
Carl Magnus Christerson, Alva Hultén, Alice Bertilsson och Johanna Forsberg föredrar.
EPSA 41st Annual Congress hölls 23-29 april i Baarlo, Nederländerna. Den svenska
delegationen bestod av 7 personer, alla representanter från Uppsala. Temat på kongressen
var ”Pharmacoeconomics & the Affordability of Healthcare”. Nästa kongress hålls i
Belgrad, Serbien 30 oktober till 4 november med tema ”The story of clinical trials”.
§49 Granskning av revisionsberättelse för FMGOHB 2017, bilaga 7
FaS ordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen för FMGOHB 2017 till handlingarna.
§50 Preliminär redovisning av Pharmada 2018
FaS arbetsmarknadsansvarig Isabel Carlsson föredrar.
Resultatet för Pharmada 2018 är lägre än föregående år och budget. Några företag har tackat
nej till plats på mässan på grund av att de antingen saknar resurser eller inte är i
rekryteringsfas. Nytt företag som ställde ut på mässan var Modis.
§51 Kungörande av allmänna val till doktorandrådets ordförande
Valberedningens ordförande Mattias Rödin föredrar.
12% av kårens röstberättigade medlemmar har röstat.
Följande person har valts:

Doktorandrådets ordförande, 1 st. (1 år)

Andrea Benediktsdottir

§52 Val av doktorandrådets vice ordförande samt val av doktorandrepresentanter till
institutionsstyrelser
Valberedningens ordförande Mattias Rödin föredrar.
Mötet väljer följande personer:
Doktorandrådets vice ordförande, 1 st. (1 år)
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap:
Doktorandrepresentant, ledamot, 2 st. (1 år)
Doktorandrepresentant, suppleant, 1 st. (1 år)
Institutionen för farmaci:
Doktorandrepresentant, ledamot, 2 st. (1 år)

Stina Lundberg
Mikaela Ceder
Anders Thorsted
Vakant

Doktorandrepresentant, suppleant, 1 st. (1 år)

Jonas Rudén
Johanna Eriksson
Oliver Hedge

Institutionen för läkemedelskemi:
Doktorandrepresentant, ledamot, 1 st. (1 år)
Doktorandrepresentant, suppleant, 1 st. (1 år)

Kristian Pirtillä
Ida Erngren

§53 Motion gällande Verksamhetsberättelsens omfång, bilaga 1
Nikolina Bolander föredrar.
Nikolina Bolander yrkar på att i motionen ersätta ”På senaste Marsmötet sträckte sig
verksamhetsberättelsen över totalt 58 sidor och året innan dess 35 sidor” med ”På senaste
Marsmötet sträckte sig verksamhetsberättelsen över totalt 55 sidor och året innan dess 38
sidor”.
Styrelsen yrkar på att avslå motionen med anledning att ökningen i antalet sidor inte speglar
en proportionell ökning i textens omfång, det har bland annat tillkommit en mer ingående
innehållsförteckning. Verksamhetsår kan vara olika händelserika både internt och externt
och därför bör det finnas utrymme att få beskriva detta för transparens mot kårens
medlemmar.
Mötet diskuterar motionen.
Mötet beslutar att avslå motionen.
§54 Proposition gällande undanröjning av kårmötesbeslut – andra läsningen, bilaga 2
FaS ordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att godkänna proposition gällande undanröjning av kårmötesbeslut – andra
läsningen, bilaga 2

§55 Proposition gällande kårernas representation vid de akademiska högtiderna, bilaga 3,
4
FaS ordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet diskuterar propositionen.
Mötet beslutar att godkänna det nya förslaget framlagt den 23 mars 2018 av
Kuratorskonventet och studenternas övermarskalk.
Mötet beslutar att ge styrelsen mandat att tillsammans med Kårsamverkan ta fram och
utforma det standar som enligt förslaget ersätter ”Lillan”.
§56 Proposition gällande reglementesändring angående borttagning av proposition till
Septembermötet gällande kårens sponsringsverksamhet, bilaga 5
FaS arbetsmarknadsansvarig Isabel Carlsson föredrar.
Mötet ajourneras kl. 20.07.
Mötet återupptas kl. 20.24.
Styrelsen genom Ernst Andersson yrkar på att godkänna propositionen med följande
ändringar:
att i propositionen under förslag till beslut infoga Kapitel 1 § 1 Marsmöte från reglemente
och där lägga till ny punkt 7 ”informeras om kårens sponsringsverksamhet”
att i propositionen under förslag till beslut, Kapitel 1 § 3 Septembermöte, stryka hela punkt
6 ”besluta om kårens sponsringsverksamhet”
att i propositionen under förslag till beslut, Kapitel 8 § 8 ersätta ”att vid Septembermötet
redogöra för” med ”att vid Marsmötet redogöra för”
Jenny Nilsson yrkar på att bordlägga motionen och uppdra styrelsen att se över funktionen
av propositionen till Septembermötet.
De två yrkandena ställs mot varandra. En öppen omröstning äger rum där 20 röstar för
kårstyrelsens yrkanden och 10 personer röstar för Jenny Nilssons yrkande.
Mötet röstar för att godkänna proposition gällande reglementesändring angående
borttagning av proposition till Septembermötet gällande kårens sponsringsverksamhet med
styrelsens föreslagna ändringar.
§57 Proposition gällande reglementesändring angående reglering av Studierådets priser,
bilaga 6
FaS vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor, Anton Astré, föredrar.
Mötet beslutar att godkänna proposition gällande reglementesändring angående reglering
av Studierådets priser.
§58 Kungörande av allmänna val
Valberedningens ordförande Mattias Rödin föredrar.
12% av kårens röstberättigade medlemmar har röstat.

Följande personer har valts:
Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor, 1 st. (1 år)
Kårstyrelsens sekreterare, 1 st. (1 år)
Arbetsmarknadsansvarig, 1 st. (1 år)
Handläggare, 1 st. (½ år)

Alva Hultén, A6
Moa Brandin, A2
Veronika Westergren, A4
Mathilda Kahlqvist

§59 Val av funktionärer och ämbetsmän
Valberedningens ordförande Mattias Rödin föredrar.
Mötet väljer följande personer:
Barmästare, 1 st. (1 år)
Pubmästare, 2 st. (½ år)
Uthyrningsansvarig, 1 st. (1 år)
Vice ordförande i Internationella utskottet, 1 st. (1 år)
Farmis-Reptilen redaktör, 2 st. (1 år)
Intendent, 1 st. (1 år)
Sommarintendent, 2 st. (1 sommar)
Bibliotekarie, 1 st. (1 år)
Sånganförare, 1 st, (1 år)
Kårmarskalk, 1 st. (1 år)
Kårfotograf, 2 st. (½ år)
Lokal IPSF-delegat, 1 st. (1 år)
Lokal EPSA-delegat, 1 st. (1 år)
Ledamot i Apotekarsocietetens Norra
Mälarkrets styrelse, 1 st. (2 år)
PINSE-delegat, 1 st. (2 år)
Caphémästare, 1 st. (½ år)
Caphévärd, 5 st. (½ år)

Ebba Johansson, A3
Madeleine Gbakagna, A1
Sara Maher, A1
Kristin Augustsson, A3
Vakant
Anton Frykshammar
Vakant
Simon Olofsson
Alva Hultén, A6
Elin Svedin, A7
Robin Neelissen, A4
Elina Rosenborg, A4
Malin Björk, A4
Linn Kullbrandt, A4
Sofia Hogander, A2
Vakant
Vakant

Ledamot i Studenthälsan i Uppsalas styrelse, 1 st. (1 år)

Emma Ekström, A4
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Jenny Nilsson, A6

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap:
Grundutbildningsrepresentant, ledamot, 1 st. (1 år)
Grundutbildningsrepresentant, suppleant, 1 st. (1 år)

Hanna Andersson, A3
Vakant

Institutionen för farmaci:
Grundutbildningsrepresentant, 1 st. (1 år)

Oskar Holmér, A6

Institutionen för läkemedelskemi:
Grundutbildningsrepresentant, ledamot, 1 st. (1 år)
Grundutbildningsrepresentant, suppleant, 1 st. (1 år)

Linnéa Gustavsson, A4
Isak Simón, A4

Rekryteringsgrupp för anställningar inom Farmaceutiska fakulteten:
Grundutbildningsrepresentant, ledamot, 1 st. (1 år)
Alice Bertilsson, A6
Grundutbildningsrepresentant, suppleant, 1 st. (1 år)
Malin Björk, A4
§60 Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän
Valberedningens ordförande Mattias Rödin föredrar.
Mötet väljer följande personer:
Vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, 1 st. (t.o.m. 31/3–19) Milan Al-Naqshbande, A6
Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet, 1 st. (t.o.m. 31/3–19)
Elin Carlsson, A3
Informationsansvarig, 1 st. (t.o.m. 31/3–19)
Aurore Lundmark, A2
Ordförande i Internationella utskottet, 1 st. (t.o.m. 31/12–18)
Vakant
Farmis-Reptilen redaktör, 1 st. (t.o.m. 31/12–18)
Vakant
Vice ordförande i Idrottsutskottet, 1 st. (t.o.m. 31/12–18)
Vakant
Farmis-Reptilen redaktör, 1 st. (t.o.m. 30/6–18)
Vakant
§61 Fyllnadsval till Valberedningen
Valberedningens ordförande Mattias Rödin föredrar.
Mötet väljer följande person:
Ledamot i valberedningen, 1 st. (t.o.m. 31/3–19)
Ledamot i valberedningen, 1 st. (t.o.m. 30/9–18)
§62 Övriga punkter
§63 Ordet fritt
§64 Nästa kårmöte äger rum i september.
§65 Mötets avslutande
Mötet avslutas av mötesordförande Maria Hartmann kl. 21.47.

Vakant
Johanna Björling, A3

Vid protokollet

_______________________
Alva Hultén, FaS sekreterare

Justeras av:

_______________________
Maria Hartmann, mötesordförande

___________________________
Nikolina Bolander, justeringsperson

___________________________
Oskar Holmér, justeringsperson

