Farmacevtiska Studentkåren
Marsmöte
190321
Pharmen kl. 18:00

Närvarande: Farmacevtiska Studentkårens ordförande Märta Lindquist och 37 aktiva medlemmar.
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§1

Mötet öppnas av Farmacevtiska Studentkårens ordförande Märta Lindquist kl. 18:00

§2

Formalia, bilaga 0

§3

Till justeringspersoner väljs Oskar Holmér och Sofia Johansson.

§4

Till rösträknare under omröstning i salen väljs Nichlas Näsström och Linnéa Gustavsson.
Till rösträknare för punkt 21. Motion gällande utvidgning av amöberiet väljs Sofia
Hogander och Ludwig Bernhardt.

§5

Till rösträknare i allmänna val väljs inga då det inte genomförts några allmänna val.

§6

Till kårmötets ordförande väljs Mathilda Kahlqvist.

§7

Till kårmötets vice mötesordförande väljs Malin Björk

§8

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§9

Mötet godkänner protokoll från Novembermötet med följande ändringar:
att under §104, andra yrkandet ersätta ”-168 730 kronor” med ”-168 230 kronor” och
konsekvensändra resterande yrkanden.

§10 Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
att lägga till ny punkt 26, Proposition angående kompletterande könsneutralisering av FaS
stadga (andra läsningen), bilaga 24
att lägga till ny punkt 28, Kompletterande val av styrelsen
att under punkt 31, Val till valberedningen ändra ordningen på valen så att ordförande i
valberedningen väljs innan ledamot i valberedningen.
att ersätta ”Mitokondrie 3 st (1 år)” med ”Mitokondrie 4 st (1 år)” under punkt 29, Val av
funktionärer och ämbetspersoner.
att lägga till ”Studentrepresentant i Kommittén för lokalfrågor 1 st. (t.o.m. 23/5-19) under
punkt 30, Fyllnadsval av funktionärer och ämbetspersoner.

§11 Inga adjungeringar.
§12 Meddelanden
Märta Lindquist, FaS ordförande
Standaruppdatering
Kårsamverkan arbetar vidare med att ta fram ett nytt standar. ”Storan” förväntas vara klar
till vårpromotionen VT2019. Kårsamverkans mål är att ha nya ”Lillan” klar till
professorsinstallationen HT2019. En tävling är utlyst för att få in designförslag på nya
”Lillan”, sista datum att skicka in sitt bidrag är den 4 april.
Felaktigt inval av ledamot i kommittén för lika villkor
Det har uppkommit att invalet av ledamot i kommittén för lika villkor under en tid valts in
på Novembermötet när det egentligen ska ske på Majmötet. Detta kommer att rättas till på
kommande Majmötet den 23 maj 2019.
Handläggare
För att hantera situationen med den vakanta handläggarposten har 3 personer timanställts för
att granska, sammanställa och administrera kursvärderingarna. De övriga arbetsuppgifterna
som vanligtvis också ligger på handläggarposten, har resterande del av styrelsen delat upp
mellan sig.
Studerandekort
USMOS (Uppsala studenters medlemskapshantering: organisation och samordning) har
förhandlat fram ett nytt avtal för Studerandekort. VT2020 byter Uppsalas studenter från
Mecenat till Studentkortet. Avtalet med Studentkortet löper i 3 år.
Viktiga datum för terminen
21/3 Kårmöte, Marsmöte
25/3 Studieråd
26/23 Midtermphest
6/4 Städdag
15/4 Studieråd
30/4 Valborgsbrunch
6/5Kårsamverkans valmöte – centrala studentrepresentantuppdrag
7/5 Ämbetsråd 2
23/5 Kårmöte, Majmöte
28/5 Studieråd
31/5 Trädgårds
3/6 Pluggstuga
7/6 Kårhuset stänger (preliminärt)
Alva Hultén, FaS vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
Fakulteten har beslutat att från och med 1 augusti 2019 ta bort begränsningen på maximalt 6
antal tentamenstillfällen. Från och med 1 augusti får man tentera alla aktiva kurser på
fakulteten obegränsat antal gånger.
Från och med HT19 har nya riktlinjer för närvaro vid kursregistrering antagits. Dels måste
man vara behörig från kursstart och dels har rutiner vid sjukdom tagits fram där man har tre

dagar på sig att kontakta kursansvarig. Närvaro kommer att tas med legitimation från och
med hösten så glöm inte ditt ID-kort.
Studentrepresentant sökes till beredningsgruppen för antagning av excellenta lärare!
Excellent lärare är en titel lärare kan ansöka till att få om man uppnått en hög pedagogisk
skicklighet. I gruppen som ska utse excellenta lärare ingår en studentrepresentant från FaS,
är du intresserad så kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se.
FaS skickade i december ett yttrande till GRUFF med krav på att övergångsplan från det
gamla apotekarprogrammet (FAP2Y) till det nya apotekarprogrammet (FAO2Y) termin 510 skulle finnas tillgänglig. På GRUFF i december presenterades och antogs en
övergångsplan, vilket innebär att den nu är komplett. Har man frågor om övergången ska
man kontakta studentservice men vid problem kan man även kontakta mig.
GRUFF har beslutat att inrätta ett påbyggnadsprogram för receptarie till apotekare med start
HT20. Mer information om detta kommer på studierådet på måndag (25/3) dit ni är varmt
välkomna, kl. 17.15 i puben.
Ulrika Linde, IPSF-delegat i SNAPS
World Congress 30/7-8/8 kommer att äga rum i Rwanda Kingali. Första anmälningsperioden
är 15 januari till 31 mars och då är anmälningsavgiften 350 €. Andra anmälningsperioden är
den 1 april till 31 maj och då är anmälningsavgiften 400 € . Den tredje anmälningsperioden
är den 1 juni till 1 juli och då är anmälningsavgiften 450 €. Ansökning görs via
ipsfwc2019.org. Det finns ett stipendium att söka, Grant IPSF – World Congress, denna har
dedline den 3 april klockan 12.59 (svensk tid).
EuRS kommer att äga rum i Warszawa, Polen. Deadline för ansökan dit är den 24 mars. Det
kostar 200 € inkluderat boende och 100 € exklusive boende.
EPSA-kongress kommer att vara i Sofia, Bulgarien. Sista anmälningsdagen är den 31 mars. I
nuläget är två personer anmälda från Uppsala.
§13 Information om ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet
Kårordförande Märta Lindquist föredrar.
Mötet informeras att Farmacevtiska Studentkåren har beviljats kårstatus för Farmacevtiska
fakulteten, frånsett Campus Gotland, för perioden HT19 till VT22 av Uppsala universitets
konsistorium.
§14 Granskning av FaS verksamhetsberättelse 2018, bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3
Kårordförande emeritus Ernst Andersson föredrar.
Mötet yrkar på följande ändringar:
Ernst Andersson yrkar på att under rubriken Övrigt under Styrelsens del lägga till stycket:
”Arbetsgrupp för skattmästarens arbetsuppgifter och kompetens i framtiden
Enligt verksamhetsplanen 2018 skulle FaS lägga upp en plan över hur skattmästarens
arbetsuppgifter kan utföras i framtiden och hur skattmästarens kompetens om kåren förs vidare.

FaS styrelse utlyste en arbetsgrupp som skulle undersöka möjligheten för nyrekrytering av en
skattmästare, möjligheten att heltidsarvodera vice ordförande med ansvar för ekonomi för att
utföra det som nu åligger skattmästaren, möjligheten att heltidsarvodera vice ordförande med
ansvar för utbildningsfrågor och även se över om kåren på annat sätt kan köpa in externa
tjänster för att ersätta arbetet som nu utförs av skattmästaren. FaS styrelse tillsatte Märta
Lindquist, Louise Lindberg, Josefin Jädernäs och Jonna Gregorsson i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen utlystes sent och hann inte klart under 2018. På novembermötet 2018
redovisade arbetsgruppen det de kommit fram till så långt, ett beslut sades då ska tas på
majmötet 2019.”
Mötet beslutar att fastställa FaS verksamhetsberättelse 2018 med föreslagna ändringar.
§15 Granskning av verksamhetsgranskningen 2018, bilaga 4
Vice ordförande med ansvar för ekonomi Elina Rosenborg föredrar.
Mötet beslutar att lägga FaS Verksamhetsgranskning 2018 till handlingarna.
§16 Fastställande av balans- och resultaträkning för FaS 2018, bilaga 5
Vice ordförande med ansvar för ekonomi emerita Märta Lindquist föredrar.
Mötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning för FaS 2018.
§17 Fastställande av balans- och resultaträkning för FMGOHB 2018, bilaga 6
FMGOHBs ordförande Simon Olofsson föredrar.
Mötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning för FMGOHB 2018
§18 Balansering av resultatet avseende år 2018
Vice ordförande med ansvar för ekonomi Elina Rosenborg föredrar.
Mötet beslutar att balansera resultatet på ny räkning.
§19 Granskning av revisionsberättelse för FaS 2018, bilaga 7
Kårordförande Märta Lindquist föredrar.
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen för FaS 2018 till handlingarna.
§20 Granskning av revisionsberättelse för FMGOHB 2018, bilaga 8
FMGOHBs ordförande Simon Olofsson föredrar.
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen för FMGOHB 2018 till handlingarna.
§21 Ansvarsfrihet för styrelsen anno 2018
Vice mötesordförande Malin Björk tar över mötet klockan 19:12
Mötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2018.

Mötesordförande Mathilda Kahlqvist fortsätter mötet klockan 19:14
§22 Information om FaS sponsringsverksamhet, bilaga 9
Arbetsmarknadsansvarig Veronika Westergren föredrar.
Mötet informeras om FaS pågående sponsringsverksamhet och vilka samarbetsavtal som finns i
nuläget.
§23 Information från arbetsgruppen för framtagande av en plan gällande skattmästarens
arbetsuppgifter och kompetens i framtiden, bilaga 10
Josefin Jädernäs föredrar.
Mötet informeras om det olika alternativa lösningarna som arbetsgruppen kommit fram till.
Mötet ajourneras klockan 19.34
Mötet återupptas klockan 19.44
§24 FaS verksamhetsplan 2019, bilaga 11
Kårordförande Märta Lindquist föredrar.
Mötet föreslår följande ändringar:
Josefin Jädernäs yrkar på att under rubrik 4.3.3, Arbetslivsanknytning, femte punkten ersätta ”
Se över möjligheten att bryta ut rollen som projektledare för Pharmada ur
Arbetsmarknadsansvarigs arbetsuppgifter för att FaS på ett bättre sätt ska bedriva både
arbetslivsanknytande verksamhet och Pharmada” med ”Se över Arbetsmarknadsansvarigs
arbetsuppgifter och möjligheten till att omfördela dessa till fördel för att på ett bättre sätt
bedriva både arbetslivsanknytande verksamhet och Pharmada”.
Ernst Andersson yrkar på att under rubrik 4.2, Övergripande angelägenheter, sjunde punkten
lägga till en ny underpunkt med lydelsen ”Se över kårmötets delegation till kårstyrelsen”.
Mötet godkänner Verksamhetsplanen 2019 med föreslagna ändringar.
§25 Proposition gällande 12 månaders heltidsarvodering av ordförande, bilaga 12
Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Alva Hultén föredrar.
Mötet föreslår följande ändringar:
Josefin Jädernäs yrkar på att i första att-satsen ersätta ”[…] och att det i framtida
arvoderingsavtal framgår att styrelsen beviljar semester under sommarmånaderna och presidiet
beviljar under resterande del av året.” med ”[…] och att styrelsen tar fram och presenterar ett
arvoderingsavtal där detta är inkorporerat och förtydligat på Majmötet 2019.”
Mötet beslutar att godkänna Proposition gällande 12 månaders heltidsarvodering av
ordförande med föreslagna ändringar.

§26 Proposition angående adjungering av ledamot i Seniorsektionen till Alumnföreningen
Farmis styrelsemöten, bilaga 13
Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Alva Hultén föredrar.

Mötet beslutar att godkänna Proposition angående adjungering av ledamot i
Seniorsektionen till Alumnföreningen Farmis styrelsemöten.
§27 Proposition angående adjungering av Mentorsakademins ordförande till
Alumnförenigen Farmis styrelsemöten, bilaga 14
Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Alva Hultén föredrar.
Mötet beslutar att godkänna Proposition angående adjungering av Mentorsakademins
ordförande till Alumnförenigen Farmis styrelsemöten.
§28 Kårsamverkans framtid och fördelning av studentrepresentantuppdrag, bilaga 15,
bilaga 16
Kårordförande Märta Lindquist föredrar.
Mötet diskuterar hur mandatfördelningen mellan kårerna skulle kunna påverkas av bildandet av
en förening. Möjligheten finns att en föreningen skulle kunna ge en jämnare mandatfördelning
som är oberoende medlemsantal, likt den Kuratorskonventet har i nuläget. Kårsamverkan har
än inte diskuterat hur mandatfördelningen skulle se ut framåt.
En farhåga att processen går för snabbt fram lyfts då Kårsamverkan snabbt har växt i
omfattning. Att en förening skulle kunna leda till en långsam och gradvis förflyttning av
makten från de individuella medlemskårerna. Möjligheten att göra förändringarna gradvis, till
exempel genom att skriva samarbetsavtal som löper ett år lyfts.
Om en förening bildas kommer man troligtvis vilja att kårsamverkans gemensamma anställda
som nu är anställda hos Uppsala studentkår anställs inom kårsamverkan, vilket kommer att leda
till ökade kostnader. Oberoende av föreningens storlek kommer den att behöva ha bokslut,
årsrevision osv. Vem ska ha arbetsgivaransvaret för den person som anställs för sekreterare?
Om Uppsala Studentkår gör det leder det möjligtvis till ännu mer särställning hos dem.
En tanke som presenteras är att vid rotation av studentrepresentantplatserna bör
doktorandnämnden inte ingå i detta då de representerar en annan studentpopulation än
resterande kårer. Behovet av att rotera mötesplatserna klumpvis lyfts då mötena i stor
utsträckning beror av varandra. FaS har vidare ett annat verksamhetsår än resterande kårer
vilket göra det svårt att hitta en välfungerande rotation.
Sammantaget förespråkar mötet alternativ nummer 1 gällande Kårsamverkans framtid, gällande
studentrepresentantuppdrag är mötet mer splittrat men förespråkar en rotation av platserna.
Mötet ger kårstyrelsen mandat att fortsatt förhandla i frågan i enlighet med kårmötets
diskussion, samt att på Majmötet kunna presentera ett konkret förslag för att ta kunna beslut.

§29 Proposition gällande tillsättande av studentrepresentant i universitetsdirektörens
beslutsmöte, bilaga 17
Kårordförande Märta Lindquist föredrar.
Mötet beslutar att godkänna Proposition gällande tillsättande av studentrepresentant i
universitetsdirektörens beslutsmöte.
§30 Motion gällande utvidgning av amöberiet, bilaga 18, bilaga 19
Nichlas Näsström föredrar.
Ernst Andersson yrkar på votering.
Alva Hultén yrkar på att välja två nya rösträknare i salen för punkten.
Mötet går tillbaka till punkt 2, Formalia och väljer Sofia Hogander och Ludwig Bernhardt till
rösträknare i salen för punkt 21, Motion gällande utvidgning av amöberiet.
En öppen omröstning äger rum där 21 personer röstar för att bifalla motionen och sex personer
röstar för att avslå den.
Mötet beslutar att bifalla motionen.
Mötet går tillbaka till föredragningslistan för att ersätta ”Mitokondrie 3 st (1 år)” med
”Mitokondrie 4 st (1 år)” under punkt 29, Val av funktionärer och ämbetspersoner.
Mötet ajourneras klockan 22.05
Mötet återupptas klockan 22.15
§31 Motion gällande stadgeändring angående doktorandrådet (andra läsningen), bilaga 20
Kårordförande Märta Lindquist föredrar.
Mötet beslutar att bifalla Motion gällande stadgeändring angående doktorandrådet (andra
läsningen).
§32 Proposition gällande utformning av styrelsemötesprotokoll, bilaga 21
Sekreterare Moa Brandin föredrar.
Mötet beslutar att godkänna förslag två i Proposition gällande utformning av
styrelsemötesprotokoll.
§33 Proposition gällande studentrepresentanter i Kommittén för lokalfrågor, bilaga 22
Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Alva Hultén föredrar.
Mötet beslutar att godkänna Proposition gällande studentrepresentanter i Kommittén för
lokalfrågor.

Mötet går tillbaka till föredragningslistan för att lägga till ”Studentrepresentant i Kommittén för
lokalfrågor 1 st. (t.o.m. 23/5-19) under punkt 30, Fyllnadsval av funktionärer och
ämbetspersoner.
§34 Proposition angående reglementesändring gällande kapitelhänvisning, bilaga 23
Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Alva Hultén föredrar.
Mötet beslutar att godkänna Proposition angående reglementesändring gällande
kapitelhänvisning.
§35 Proposition angående kompletterande könsneutraliserning av FaS stadgar (andra
läsningen), bilaga 24
Kårordförande Märta Lindquist föredrar.
Mötet beslutar att godkänna Proposition angående kompletterande könsneutraliserning av FaS
stadgar (andra läsningen).
§36 Kungörande av allmänna val (fyllandsval)
Ledamot i FaS valberednings Sofia Hogander föredrar.
Inga allmänna val har ägt rum.
§37 Kompletterande val av styrelsen
Mötet beslutar att vakantsätta posten som Handläggare.
Mötet beslutar att ge styrelsen mandat att tillförordna Handläggare till och med Majmötet
den 23/5.
§38 Val av funktionärer och ämbetsmän
Ledamot i FaS valberednings Ludwig Bernhardt föredrar.
Mötet väljer följande personer:
Cellkärna, 1 st. (½ år)
Mitokondrier, 4 st. (1 år)

Vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, 1 st. (1 år)
Ledamot i arbetsmarknadsutskottet, 2 st. (1 år)
Informationsansvarig, 1 st. (1 år)
§39 Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän
Ledamot i FaS valberednings Ludwig Bernhardt föredrar.

Julia Holmgren, A4
Alice Fors, A1
Emma Wahlström, A1
Elina Johansson, A4
Alex Henriksson, A2
Sally Baderdin, A3
Elin Carlsson, A5
Carolina Ravn, A5
Vakant

Mötet väljer följande personer:
Lokal EPSA delegat, 1 st. (t.o.m. 31/12-2019)
Lokal IPSF delegat, 1 st. (t.o.m. 31/12-2019)
Farmis-Reptilen redaktör, 1 st. (t.o.m. 31/12-2019)
Internrevisor, 1 st. (t.o.m. 31/12-2019)
Kårfotograf, 1 st. (t.o.m. 30/6-2019)
Caphémästare, 1 st. (t.o.m. 30/6-2019)
Caphévärdar, 5 st. (t.o.m. 30/6-2019)

Farmis-Reptilen redaktör, 1 st. (t.o.m. 30/6-2019)
PINSE-delegat, 1 st. (t.o.m. 30/6-2019)
Studentrepresentant i Kommittén för lokalfrågor 1 st.
(t.o.m. 23/5-19)

Ludwig Bernhardt, A4
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Louise Eklund, A2
Oskar Lövström,A2
Sofia Johansson, A2
Albin Tranberg, A2
Amelie Lindberg, A1
Vakant
Vakant
Vakant
Malin Björk, A6

§40 Val till valberedningen
Ledamot i FaS valberednings Ludwig Bernhardt föredrar.
Mötet väljer följande personer:
Ordförande i valberedningen, 1 st. (½ år)
Ledamot i valberedningen, 3 st. (1 år)

Sofia Hogander, A4
Sabina Nosratabadi, A1
Jesper Arvidsson, A2
Vakant
Protokollsanteckning: Kårmötet informeras om att dessa beslut innebär att stadgarna bryts
men att alternativet dock är att posten som ordförande i valberedningen vakantsätts.
§41 Övriga punkter
§42 Ordet fritt
§43 Nästa kårmöte äger rum den 23 maj.
§44 Mötets avslutande
Mötet avslutas av mötesordförande Mathilda Kahlqvist klockan 23.17

Vid protokollet:

_______________________
Moa Brandin, FaS sekreterare

Justeras av:

_______________________
Mathilda Kahlqvist, mötesordförande

___________________________
Sofia Johansson, justeringsperson

___________________________
Oskar Holmér, justeringsperson

