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Närvarande: Farmacevtiska Studentkårens ordförande Ernst Andersson och 37 aktiva medlemmar.
Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Formalia, bilaga 0
3. Meddelanden
4. Ekonomisk halvårsrapport; FaS, bilaga 1
5. Ekonomisk halvårsrapport; FMGOHB, bilaga 2
6. Proposition angående redaktionella och grammatiska ändringar av FaS stadgar, bilaga 3
7. Proposition angående könsneutralisering av FaS stadgar, bilaga 4
8. Information om studentkårernas representation vid de akademiska högtiderna, bilaga 5
9. Information om FaS Dataskyddspolicy, bilaga 6
10. Val av funktionärer och ämbetsmän
11. Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän
12. Val till Valberedningen
13. Fyllnadsval till Valberedningen
14. Övriga punkter
15. Ordet fritt
16. Nästa möte
17. Mötets avslutande
§66 Mötet öppnas av Farmacevtiska Studentkårens ordförande Ernst Andersson kl. 18.03.
§67 Formalia, bilaga 0
§68 Till justeringspersoner väljs Maria Hartmann och Max Malmberg.
§69 Till rösträknare under omröstning i salen väljs Elin Svedin och Elin Carlsson.
§70 Till kårmötets ordförande väljs Oskar Holmér.
§71 Mötet godkänner kallelseförfarandet.
§72 Mötet godkänner protokoll från Majmötet, 22 maj 2018 och lägger det till handlingarna.
§73 Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
att flytta ”Val av ordförande i valberedningen” från punkt 10, Val av funktionärer och
ämbetsmän, till punkt 12, Val till Valberedningen.

att under punkt 11, Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän, stryka ”Lokal IPSF-delegat
(1 st, t.o.m. 30/6-2019)”.
att under punkt 11, Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän, lägga till ”Internrevisor (1
st t.o.m. 31/12-18)”.
§74 Inga adjungeringar.
§75 Meddelanden
Ernst Andersson, FaS ordförande
2/10 Studieråd
9/10-10/10 Apoteksforum (Kistamässan)
13/10 Städdag
18/10 Pluggstuga
22/10 Studieråd
26/10 Farmaceutiska fakultetens 50års jubileum (och bal)
30/10 Ämbetsråd 2
7/11 Pubquiz med Sveriges farmaceuter
12/11 Studieråd (BMC)
14/11 Maktsalongen
22/11 Pluggstuga
22/11 Kårmöte, Novembermöte
6/12 Studieråd
15/12 Luccegasque
21/12 Kårhuset stänger
7/1 Kårhuset öppnar
9/1 Pluggstuga
FAQ
Styrelsen ska enligt verksamhetsplanen 2018 ta fram en ”Frequently asked questions”-sida
till hemsidan. Denna finns nu uppe som en flik i huvudmenyn. Den är dock under
uppbyggnad fortfarande så det adderas material löpande.
Apoteksforum
Apoteksforum är en ny mötesplats för de som arbetar inom apoteksbranschen. En mötesplats
som bara fokuserar på frågor, trender, kunskap, produkter och tjänster som rör apotekens
verksamhet. Det är här som branschen kommer att träffas för att bli inspirerade, nätverka
och kompetensutveckla sig. De vill självklart också ha dit studenter som är framtidens
anställda inom denna bransch. Mässan hålls på Kistamässan 9-10 oktober och är helt
kostnadsfri, föranmälan är dock ett krav. Mer information på http://www.apoteksforum.com
Årets Farmacistudent
Elin Svedin, Kårordförande emerita har blivit utsedd till Årets Farmacistudent av Sveriges
Farmaceuter med följande motivering:
Årets farmacistudent är Elin Svedin. Hon har, sedan hon började på apotekarprogrammet i
Uppsala, med energi, tagit sig an frågor såsom studiebevakning och skapandet av
mötesplatser mellan studenter och läkemedelsbranschen. Dessutom har hon medverkat i
projektet Studenthälsan som bekämpar studenters psykiska ohälsa.

Med det ideella engagemanget som hjärtefråga jobbar Elin oförtrutet vidare för att nå ut och
inspirera farmacistudenter till fackliga uppdrag, som kommer övriga studenter och förbundet
till gagn.
Elin har även suttit som studierepresentant i Apotekarsocietetens norra Mälarkrets, samt
varit ordförande i Uppsala Universitets farmaceutiska studentkår, där hon varit aktiv för att
förbättra studenternas studiesituationer och förbättra de farmaceutiska utbildningarna.
Mathilda Kahlqvist, FaS handläggare
Under våren påbörjades ett arbete med att tydliggöra kursrepresentanternas roll och
arbetsuppgifter. Arbetet mynnade ut i dokumentet ”Arbetsbeskrivning för
kursrepresentanter” som antogs av styrelsen i slutet av maj. Arbetsbeskrivningen finns
tillgänglig på www.farmis.se.
Elin Svedin, ledamot i Jubileumskommittén
Den 26 oktober äger Farmaceutiska fakultetens 50-årsjubileumsbal rum. Balen är
på Uppsala slott och arrangeras tillsammans med FaS höstfestkommitté.
Biljetter går att köpa här: http://uu-pharmfaculty50years.se/registrering till och med 5
oktober.
Märta Lindquist, FaS vice ordförande med ansvar för ekonomi
Stellan Gullström Stipendiet delas varje år ut till en person som gjort extraordinära insatser
för kåren och dess medlemmar. Farmacevtiska Studentkåren söker nu någon som har "en
lång meritlista över uppdrag vid kåren och andra organisationer med koppling till
universitetet", "kämpat både för kårens bästa och för vad som är bäst för studenterna vid
Uppsala universitet" och är "en oersättlig tillgång i kårens interna arbete, även efter avslutad
mandatperiod".
Tycker du någon har gjort en betydande insats för Farmacevtiska Studentkåren? Då kan du
nu nominera den personen till Märta på vicek@farmis.uu.se, senast den 3 oktober.
Alva Hultén, FaS vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
PRåMs planerade pedagogiska konferens den 6:e november med gäst Tom Angelo är flyttad
till april på grund av förhinder. Konferensen ersätts istället med ”round-table-discussion”
om pedagogik med olika teman. Eventet sker 6 november klockan 12.00-13.30. Anmälan
stänger 12 oktober, alla studenter är välkomna och det bjuds på lätt lunch. För mer
information gå in på http://www.medfarm.uu.se/vetenskapsomradet/pram/.
Uppsala universitet söker två receptariestudenter till Receptarieprogrammets
utbildningsutvärdering som äger rum HT18-VT19. Syftet med utvärderingarna är att
systematiskt bidra till att säkerställa och utveckla kvaliteteten vid Uppsala universitet. Detta
genom att bedöma helheten, styrkor, svagheter och utvecklingsområden för programmet.
Arbetet är arvoderat. Detta är en stor chans att utveckla såväl universitetet som dig själv.
Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se vid intresse eller för mer information.
Maria Hartmann, SNAPS ordförande
För att se vad som sker i SNAPS, följ oss på Facebook på ”Swedish National Association of
Pharmaceutical Students Association – SNAPS” samt på Instagram ”snaps_sweden”.
I höst äger kongressen EPSA Autumn Assembly rum i Belgrad, Serbien 30 oktober – 4
november och temat är kliniska prövningar. Det går att anmäla sig fram till 9 oktober och

rekommenderar starkt alla att åka! Nu är det 4 från Sverige som är anmälda.
EPSA har släppt projektet Science Blog där man kan ta del av olika vetenskapliga artiklar
och få hjälp med att skriva vetenskapliga artiklar. EPSA har även släppt sin Monthly Dose
för augusti som man kan hitta på SNAPS sociala medier.
Det går även bra att kontakta mig, ordföranden, på mail eller Facebook angående eventuella
funderingar eller frågor kring SNAPS.
Oskar Holmér
PINSEstævne 2019 kommer hållas den 18-22 mars och kommer för första gången vara på
Island. Anmälan stänger den 26e oktober. Vid frågor, kontakta pinsesverige@gmail.com.
§76 Ekonomisk halvårsrapport; FaS, bilaga 1
FaS vice ordförande med ansvar för ekonomi Märta Lindquist föredrar.
Mötet beslutar att lägga Ekonomisk halvårsrapport; FaS till handlingarna.
§77 Ekonomisk halvårsrapport; FMGOHB, bilaga 2
FMGOHBs ordförande Simon Olofsson föredrar.
Mötet beslutar att lägga Ekonomisk halvårsrapport;FMGOHB till handlingarna.
§78 Proposition angående redaktionella och grammatiska ändringar av FaS stadgar, bilaga
3
FaS ordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att anta propositionen angående redaktionella och grammatiska ändringar i
FaS stadgar.
§79 Proposition angående könsneutralisering av FaS stadgar, bilaga 4
FaS ordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet ajourneras kl. 19.12.
Mötet återupptas kl. 19.17.
Alva Hultén yrkar på att stryka ”att under kapitel 5 § 13 ändra ”ordförande
emeritus/emerita” till ”en före detta ordförande” samt att uppdra arbetsgruppen att hitta ett
nytt förslag på ersättning för ermeritus/emerita till novembermötet.
Mötet beslutar att anta propositionen angående könsneutralisering av FaS stadgar med
föreslagna ändringar.
§80 Information om studentkårernas representation vid de akademiska högtiderna,
bilaga 5
FaS ordförande Ernst Andersson föredrar.
Mötet beslutar att lägga bilagan, Kårernas representation vid de akademiska högtiderna,
till handlingarna.

Mötet ajourneras kl. 19.27.
Mötet återupptas kl. 19.45.
§81 Information om FaS Dataskyddspolicy, Bilaga 6
FaS ordförande Ernst Andersson föredrar.
FaS har antagit en dataskyddspolicy som en del i arbetet efter antagandet av den nya
dataskyddsförordningen, GDPR. Det är ett levande dokument som kräver anpassning över
tid, främst för att ta hänsyn till de förtydliganden av lagstiftningen som kommande domar i
liknande frågor kommer att bidra med.
Mötet beslutar att lägga FaS Dataskyddspolicy till handlingarna.
§82 Val av funktionärer och ämbetsmän
Ledamot i Valberedningen Johanna Björling föredrar.
Mötet väljer följande personer:
Cellkärna (1 st, ½ år)
Mitokondrier (4 st, 1 år)

Informationsansvarig (1 st, 1 år)
Gymnasiehelgens projektledare (1 st, 1 år)

Nichlas Näsström, A3
Sebastian Månsson, A1
Jesper Arvidsson, A1
Julia Holmgren, A3
Rebecca Tillgren Ohlsson, A1
Vakant
Allan Salih, A3

§83 Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän
Ledamot i Valberedningen Johanna Björling föredrar.
Mötet väljer följande personer:
Ordförande i Internationella utskottet (1 st, t.o.m. 31/12-2018)
Vice ordförande i Internationella utskottet (1 st, t.o.m. 30/62019)
Farmis-Reptilen redaktör (1 st, t.o.m. 30/6-2019)
Farmis-Reptilen redaktör (1 st, t.o.m. 31/12-2018)
Lokal IPSF-delegat (1 st, t.o.m. 30/6-2019)
Lokal EPSA-delegat (1 st, t.o.m. 30/6-2019)
Lokal EPSA-delegat ( 1 st t.o.m 31/12-2018)
PINSE-delegat (1 st, t.o.m. 30/6-2020)
Suppleant i SNAPS (1 st t.o.m. 31/12-18)
Caphémästare (1 st, t.o.m. 31/12-2018)
Caphévärdar (5 st, t.o.m. 31/12-2018)

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap,
grundutbildningsrepresentant, suppleant (1 st, t.o.m. 30/6-2019)
Ordförande i Idrottsutskottet ( 1 st t.o.m. 31/12 - 2018)

Vakant
Vakant
Vakant
Aurore Lundmark, A3
Vakant
Max Malmberg, R1
Vakant
Vakant
Alva Telander, A2
Anna Pedersen, A2
Linn Edström, A1
Lea Axelsson, A1
Julia Lindblom, R1
Sofia Johansson, A11
Rebecca Tillgren Ohlsson, A1
Johanna Björling, A4
Mostafa Afshar, A4

Vice ordförande i Idrottsutskottet (1 st, t.o.m. 31/12-2018)
Ledamot i Besvärsnämnden (1 st, t.o.m. 31/12-2019)
Internrevisor (1 st t.o.m. 31/12-2018)

Nichlas Näsström, A3
Josefin Jädernäs
Jonna Gregorson, A10

§84 Val till valberedningen
Ledamot i Valberedningen Johanna Björling föredrar.
Mötet väljer följande personer:
Ordförande i Valberedningen (1 st, ½ år)
Ledamot i valberedningen (2 st, 1 år)

Carolina Ravn, A4
William Byström, A3
Sebastian Månsson, A1

§85 Fyllnadsval till Valberedningen
Ledamot i Valberedningen Johanna Björling föredrar.
Mötet väljer följande person:
Ledamot i valberedningen (1 st., t.o.m. 31/3-19)

Sofia Hogander, A3

§86 Övriga punkter
§87 Ordet fritt
§88 Nästa kårmöte äger rum den 22 november.
§89 Mötets avslutande
Mötet avslutas av mötesordförande Oskar Holmér klockan 20.41
Vid protokollet:

_______________________
Moa Brandin, FaS sekreterare

Justeras av:

_______________________
Oskar Holmér, mötesordförande

___________________________
Max Malmberg, justeringsperson

___________________________
Maria Hartmann, justeringsperson

