Bilaga 4, Marsmöte, 2019

Verksamhetsgranskning av Farmacevtiska Studentkårens (FaS) verksamhetsår
2018
Härmed redogörs granskningen av FaS verksamhet under 2018 i korthet.
Grunden för granskningen har varit FaS gällande Stadgar och Reglemente, verksamhetsplan
för 2018, kårmötesbeslut och Åsiktsprogram. Jag har under verksamhetsåret 2018 erhållit
kallelser till styrelsemöten och närvarat på dessa för att löpande granska styrelsens arbete,
styrelsemötes- och kårmötesprotokoll. Utöver styrelsemöten har jag närvarat vid samtliga
Kårmöten samt majoriteten av ämbetsråd och studieråd. Därtill har jag stått till förfogande för
styrelsens ledamöter, ämbetspersoner och funktionärer för råd och stöd.
FaS har aktivt fört sina medlemmars talan mot Uppsala universitet och andra externa parter på
såväl lokal, nationell och internationell nivå. Under året har kårstyrelsen, med förankring i
studierådet, fortsatt påverkansarbetet med revideringen av receptarieprogrammet genom att
låta det vara en återkommande punkt på studieråden. Med utgångspunkt från tidigare
stressenkäter har kåren fortsatt att arbeta för att förbättra studenternas psykiska hälsa. Bland
annat genom att påverkansarbete bedrivits gällande omtentamensperioder och begränsning av
antal tentamenstillfällen. Detta har resulterat i att begränsning av antal tentamenstillfällen helt
tagits bort. En annan fråga som fått stor uppmärksamhet i studentuppsala och även för
kårstyrelsen, är studenternas representation vid de akademiska högtiderna och därmed
diskussioner om ett gemensamt standar. Internt har kåren påbörjat ett proaktivt arbete
gällande kårens skattmästare. Behovet av detta har diskuterats tidigare år med anledning av
att nuvarande skattmästare snart går i pension. Detta resulterade i att en arbetsgrupp tillsattes
med syftet att lägga upp en plan över hur skattmästarens arbetsuppgifter kan utföras i
framtiden och hur kompetens ska föras vidare. Kåren har fortsatt haft svårigheter att fylla
ämbeten och förtroendeposter vilket har tagit styrelsens tid i anspråk. En höjdpunkt att lyfta är
att vårterminen 2018 kunde FaS för första gången arvodera faddrar för att arbeta med
pluggstugorna.
Jag kan konstatera att FaS styrelse enligt bästa förmåga har utfört de åtaganden de erhållit
genom sina förtroendeuppdrag, på individnivå likväl som grupp. Med detta som grund kan
jag slutligen konstatera att FaS styrelse, under 2018, har uppfyllt det som åligger styrelsen
enligt FaS, vid var tidpunkt, gällande Stadgar och Reglemente, verksamhetsplanen för 2018,
kårmötesbeslut och Åsiktsprogram.
Jag tackar styrelsen för ett väl utfört arbete. Uppsala 2019-03-17
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