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Stvrelsen, har uncler r-erksamhctsårct bestått av Sten Olsson (ordfirrande), N{aria Su,artling (r-rce
ordförande), Hanna Rickbetg (ansvarig Farmaceutkompis), Cecilia Biriell ftassör), Lats Rönnbäck
(inrikesansvarig), Pemilla Sandwall (sekreterare), Helena Åndetson-Haddadi och I}.a Soll-v
(utrikesansvarig). Dessutom har stvrelsen haft n å suppleanter; Malin Olsen och Helena
Andersson Haddadi. S§,relsen har under verksamhetsåret samrnanträtt § ra gånger.
Årbetsutshottet (ÅU), bestående a'i, ordförande, utrikesansvarig och indkesansvarig sammanträdde per
telefon inför r.arie str-relsemöte.
-E,tt av s§,relsemötenahar varit inriktat på föreningens strategiska och organisatoriska utveckling under
ledning av Eva Soll,v. Syftet med detta möte har r.arit att diskutera möjligheter och förutsättningar för att
utveckla fiireningens vetksamhet samt §,'dliggöra svfte, mål och r.etksamhetsinriktning föt föremngen.

Detta finns nu redovisat på hemsidan.
Inriktning mot qrclliga projektansvar och arbetsgrupper har fastställts som en del ar. nytt arbetssätt med
vedisamhetsplanering samt fdr att fötsrika minska belastningen på enskilda stvrelseledamöter. Föreningen
arbetar efter en ådig r,'erksamhetsplan, fastställd av stvrelsen.
Sqrrelsen har även diskuterat den ekonomiska situationen, samt hur r.i nyttiar de medel vi samlat in pä
bästa sätt. Nföjligheten dll ev. anställning av en administratir- resurs har överwägts men bordlagts.
Str,rclsen har är.en fastställt en kommunikationsplan och tydliggjott hur vi arbetar med grafisk design,
logo§per, mallar etc. F'ör arbetet med extern kommuni.kation har tillsatts en kommunikationsgrupp.
Stlrelsen har beslutat att den logosp som används ska vara den som används även i andra länder men r.,i
har beslutat att stavningen av fcjteningens namn ska rrara Fartnaceuter utan (]ränser och fötkortas Fu(].
Str,-relsen anr,änder ett Dropbox konto för all dokumentation ar- arbetet i föreningen.
Sfi,-relsen hade en gemensam träff med middag hos en av sfilre1sens ledamöter. De som deltog stod
personl-igen för kostnaderna r.id denna middag. Svftet med aktrviteren var att engagera och motir.era
sfi,relsen samt få tid for privat umgänge r.id sidan om ordinarie möten.
En ay s§relsens ledamöter hat deltagit i säkerhetsutbrldning för internationella proiekt arangerad ar.
Forum Syd. Stytelsen har utöver detta inte varit aktiva i arbetet inom F-orum Syd, där vi är medlemmar.
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höl1s den B november på Qualiq,- Hotel Giobe, Stockholm, i samband
med Läkemedelskongressen, och bevistades av sjutton medlemmar och intresserade.
I samband med generalförsamlingen presenterade Caroline Thordenberg arbetet och status med
ett nytt proiekt mot förfalskade läkernedel i Ghana. Dessutom genomfördes en paneldiskussion
under ledning ar. Hanna Rickberg Farmaceutkompis om f<irutsättningarna för nvanlända

apotekare.

'Iillnv ordförande för FuG från och med

den l januaÅ 2017 r.aldes Lars Rönnbäck, då tidigare
ordförande Sten Olsson avböjt omval.
Åven vice ordförande N{aria Swartling hade anmä1t att hon ville avgå ur swrelsen och
valberedmngen föreslog därför att till nya ssrrelsemedlemmar utse Sten Olsson och lvlalin Olsen
som tidigare varit suppleant. Öriga sryrelseledamöter är valda på två år och Is,.arstår ddrför i
s§'relsen är.en för 2017. Helena Åndetsson-Haddadi kvarstår som suppleant i ssrelsen.
Någon nv suppleant till stvrelsen valdes ej då r,alberedningen inte fått i uppdrag att föreslå en
sädan.

Per Boström och Claes Jagensjö omvaldes som revisorer. Dag Larsson och I(ristina Betgman

omvaldes till valberedningen för 2017.
N{edlemsavgifterna kvarsdr pa salnma nivå under 2016. trör privatpersoner är den 450 kr per år
(200 kr per åt för studente!. För stödjandc företag och institutioner är årsavgiften 5000 kr.

Något Nippestrpendium delades inte ut under 2016 d^ det inte nominerats någon kandidat för
stipendiet detta år.

Farmaceuter utan Gränser (FuG) startade i november 2015 integrationsprojektet
Farmaceutkompis, projektet drivs helt och hållet av FuGs volontärer och mdjliggör för
nyanlända att matchas med en så kallad "etablerad" kompis från svenska Apoteks- och/eller
Läkemedelsbranschen. På Läkemedelskongressen i nov 2016 ledde Farmaceutkompis en
paneldiskussion under titeln 'Farmaceuter - en gränslös profession, från nyanländ till
legitimation och jobb' om ftirutsättningama lor nyanlända farmaceuter på arbetsmarknaden.
Deltagare var nyanlända och etablerade Farmaceutkompisar, Socialstyrelsen, Farmaceutiska
Fakulteten i Uppsala, Läkemedelsakademin samt Novare Potential.
Apotekarsocieteten erbjuder nyanlåinda kompisar gratis medlemskap under ett år och de kan
bli medlemmar i Farmaceuter utan Gränser till reducerat pris, samma som fiir
studenter/pensionärer. Och Sveriges Farmaceuter erbj uder nyanlända ett
introduktionsmedlemskap ftr 100 kronor fram tills att de fått svensk legitimation
llo lo n t ärguppe n o th m rl /e m.ra kti ate ter
FLIG:s r-olontärer har, under ledning a'i. Lars Rönnbäck, ffäffats vid tre protokollförda möten och
planerat föreningens deltagande i olika externa aktiviteter i Uppsala, Stockholm och Göteborg.
\rolontärgruppens möten är öppna för a17a medlemmar, vi.a personlig nän-aro alternatir-t per
telefon. I{allelse skickas ut till sändlista och möten annonseras på hemsidan. \/olontärgruppen
publicerar löpande information på hemsidan och de minnesanteckningar som skrivs vid möten
e
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publiceras där.

Liksom tidigare fu har ett antal vän'ningsalitiviteter och deltaganden i mässor etc. ägt rum.
Föreningen har r.arit representerade/ deltagit i fdliande aktir-iteter:

o
o
o
o
.

L]nder läkemedelskongressen B - 9 november deltog FuG med en bcmannad monter,
med stöd från Åpotekarsocieteten. Caroline Thordenberg föreläste r.id årsmötet om
projektet med forfalskade läkemedel i Ghana.
Farmaceutkompis alrangerade en paneldiskussion om nyanlända farmaceuter i Svedge.
Pharmada, rekrvteringsmässa för srudenter på Farmaceutiska fakulteten ägde rum i mars i
Uppsala, deltagande med monter
FuG deltog för första gången i Ålmedalen och med'l,erkade med en roll-up i samband
med ett möte artangerat a\r Sveriges Apoteksförening.
År.t. intcrnationelTa farmaciafton hölls i samrrerkan med intetnationelia utskottet inom
Studentkåren och gick av stapeln pä Pharmen i tlppsala den 23 maj. Det var ett r'älbesökt
möte med ca 30 deltagare. Intressanta presentationer gavs om;
1) Ör,ersikt av läkemedelsförsörimngen i Rangladesh och att iobba som
läkemedelsirspekt<ir där (Nlohammad Naveem Golder)
2) Farmaceuternas roll under ebolakrisen i Sierra Leone (Onome Åbid
3) Farmakor.igilans i Chile-utmaningar, dynamil< och perspektir. §er6nica Vetgara
Gah'än)

o I septembet

vid Fannacetuska fakultetens "Fakultetsdag" i Uppsala. Vi
presenterade vår'"-erksamhet i Sr-enFIe och internationellt samt fick möjlighet att r'än-a
2016 deltog FuG

medlemmat.

.

Internationella ÅIDS dagen i samverkan med Interrrationella Lltskottet Farmaceutiska
Studentkåren genomfördes på Farmis' I{århus i Uppsala den 1 december. N{ed anledning
av att FuG:s st(xa proiekt i L'fganda avslutades undern erksamhetsåret och Nfaria
Srvartling som r.arit projektledare för detta lämnade s§telsen för FuG genomfördes en
iflten,u på scen med Maria där hon på ett petsonligt och engagerancle sätt berättade om
sitt arbete med projektet. Rubriken frir kr,ällen var "Examensatbetet som blev ett
miljonprojekt finansierat av SII)Å". Ett 30 tal åhörare deltog vicl trllFjllet.
Vid tillfiillet arangerades även en fototär,ling på Instagrampä temat internationella
aidsdagen och bokplis utdelades till vinnaren. Studenter i Internationella utskottct
scn erade fika med hembakt bröd, röda bandet såldes och intäkterna gick till FuG:s
verksamhet.

Elektroniska medlemsutskick till föreningens medlemmar distribuetades vid 4 tillfillen under
2016 (3 ian,1.9 maj,2 okt och 31 dec).
FuGs hemsida ..' ,, :, ,ri. , har bvtt piattform och fått ett nytt utseende. Innehållet har gåtts
igenom och uppclaterats. Hemsidan har hä1hts kontinuedigt aktuell ar. »'ebmasters \{agnus Ekelo
och N,{ahn Olsen. Fu(ls sida på Facebook (Fatmaccutcr utan Gränser - , ", .', ' Fu(} Sverige)
underhålls ay flera personer i sty-relsen och några utvalda medlemmar ur volontärgtuppen. Det
har även skapats en Linkedln-sida för FuG som har hållits uppdaterad av N{alin Olsen.

I n fo r mut io ns a ktiv it et e r,
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Föreningens aktivitet i sociala medier har gradvis ökat och intresset visar sig genom att fler giliar och
tar del av vår information. Aktivitetema på Facebook har omfattat såväl föreningens internationella
och nationella aktiviteter samt specifikt arbetet med Farmaceutkompis, som väckt stort intresse. Den
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nya designen på hemsidan har uppskattats. Vi har nu också ett arbetsverktyg for hemsidan (Word
Press) som är lättare att arbeta med iin tidigare.
Annonsering av internalionella tj dns ter
Under året lades information om andra organisationers farmaceuttjänster i utland ut på hemsidan,
Facebook och Linkedln.

FuG använder fortsatt systemet N{embit för administration ar,medlemmar och medlemsutskick.
En uppdaterad version a\. systeme t togs i br-uk under 2016. Under året rensades inaktuella
medlemmar ur registret. N{edlemsregistret N{embit har hanterats av två volontärer, IJlsa
§flillebtand och Johanna Deger:rnan i samarbete med kassören Cecilia Biriell.
Linder 2016 planerades en crowd-funding aktir,-itet för projcktet i Ghana. Denna aktir.itet är
firdig men har ej påböriats då vi inte haft klara besked gällande projektet i Ghana från Forum
S,"d.

moten har hållits med Åpoteket r\B och Åpotekarsocieteten för att diskutera olika
möjlighetet till samarbete. Åpotekarsocietetens \lD stödier att föreningen fortsatt har sina
generalforsamlingar (årsmöten) r.id läkemedelskongressen. Apotekarsocieteten kan er-. tänka sig
någon fotm a'i, annat stöd, men fötnyad kontakt behöver tas i frågan. Åpoteket ÅB är
organisatj.onsmedlem och har uncler året stöttat föreningen på olika sätt t ex genom att
ullhandahålla lokaler fijr styrelsemöten och r.olontärträffar med mera.
Särsl<i1da

Projektet "Strerugthening com*turtity strwcturesfor silsktifte{l ,4RT provision in Semhuhule district
usitrg the RACOB,4O model"
Projektet avslutades 2015 och slutrapporten har inlämnats till Forum Syd under 2016.
Under uppftiljningsbesöket i Lyantonde, Uganda (Maria Swarlling och Eva Solly) november
2015 genomft)rdes en workshop med utvärdering & lärande av det genomförda projektet och
en inventering av möjliga gemensamma projektidder for framtiden.
Nya idder och forslag till utvecklingsprojekt ltir FuG har sammanställts av utrikesgruppen och
prioriterats av styrelsen.
Det resulterade i tre forstudieansökningar till Forum Syd 2016;
. en tillsammans med vår tidigare pafinerorganisation RACOBAO i Lyantonde. Uganda
med fokusering på ".1ämställd Iiv-prer,'ention. ART-behandling och fainiljeansvar"'
. en tillsammans med en nybildad organisation OCE (Organisation for Community
Empowetment) i Lyantonde, Uganda med fokus på "Rätt till likr.ärdig hälso- och
sjukvård tbr ensarnstående man.)nlor. föräldralösa barn och äldre"
o ett pr"ojekt för "Kompetens- och Erfarenhetsöl'erf,öring" liän R \CTOBAO-projektet ti11
grannlandet Rrvanda tillsanrnrans rned nationeila FilV-organisationen ANSP* sorl
partner.

Ansökningarna skickades in

till Forum Syd i december 2016.

Under 2016 presenterades FuG:s projekt inom HIV/Aids av vår samarbetspartner RACOBAO på
internationella AlDS-kongressen i Durban, Sydafrika. FuG har sponsrat denna presentation (resa och
deltagande i kongressen) med 20.000 kr.
Vårt projekt i de två provinserna Lyantonde och Sembabule var också ftiremål för ett dokumentärt TVprogram som sändes på Ugandisk TV under 2016. Projektet har i Uganda bedömts som "best practise"
och erfarenheterna från vårt arbete har spridits vidare till fler provinser i Uganda.
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FuG Sverige deltog med två representanter vid nätverksmöte mellan PSF-organisationer i olika liinder,
som arrangerades i samband med FlP-kongressen i Buenos Aires, Argentina. Vid nätverksmötet
beslutades att arbeta efter ett ftirslag till Terms of Reference som tagits fram av PSF Canada. Styrelsen
ftir FuG har beslutet att ställa sig bakom dessa terms of reference och bidra till arbetet i nätverket efter
ftrmåga. Fortsatt arbete i internationella niitverket kommer att diskuteras vid FIP Seoul 2017.
Projekt - Skandinaviskt samarbete motfiirfalskude liikemedel i Ghana
Efter den lyckosamma workshop som genomftirdes i Accr4 Ghan4 november - december 2015 med
representanter från Skandinaviska FuG, Lady Pharmacists Association of Ghana (LAPAG) och
Anglikaqska kyrkan, önskade organisationerna i Ghana få bidrag till en officiell projektstart ftir att ge
uppmåirksamhet åt kampanjen. FuG i Sverige, Danmark och Norge kunde gemensamt bidra med ca
70000:- till det stora evenemang som genomft)rdes i centrala Accra 4 mal 2016, vilket gav mycket
uppmärksamhet i TV, radio och tidningar i landet. Vid invigningen deltog höga representanter fiir bl.a.
hälsovårdsministeriet, liikemedelskontrollen och Anglikanska kyrkan.
Under våren liimnade FuG sin rapport till Forum Syd angående användningen av det anslag till
ftirstudie som gjorde workshopen i Accra möjlig. Rapporten godkåindes av Forum Syd. I juni träffade
ordftirande Sten Olsson ett 15-tal representanter från FuGs parbrers i Ghana. Vid detta möte
diskuterades formerna fiir att söka bidrag fiir den fortsatta verksamheten- Förutsäthringarna ftir att få
projektbidrag fran Forum Syd presenterades och en preliminiir tidsplan giordes upp. Ett ftirslag till en
långsiktig projektplan och budget utarbetades av FuG under sommaren och presenterades ft)r
samarbetsorganisationerna i Ghana i september. Deras samlade synpunkter och prioriteringar på FuGs
plan ankom forst i januaÅ2017.

6. Uprr'ölJNrNG Av RESULTAT
De olika mätetal kring föreningens verksamh et

f&

2A16 presenteras

i tabell

1.

Tabell 1. Redovisning zv mätetal.
Utfall 2016 antal*

Mätetal
I

ndividuella fullbetalande

e1 (83)

Kommentar
2075, 1.4 nva rncdlcmmar.

lUl6. l0 nra mcdlcmmrr'

medlemmar
lndividuella studentmedlemmar

24 (24)

Företag och organisationer
kommersiella medlemmar

-

14 (12)

Företag och organisationer
ideella medlemmar

-

0 (0)

Ska denna post vara kvar

134 nya

Bedömning i slutet av 2016

Antalet Gilla-markeringar FUG:s Facebooksida under året

Totalt 735
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Antalet Gilla-markeringar -

261 nya

Farmaceutkompis Facebooksida
under året.

Totalt 844

Bedömning i slutet av 2016
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Antal följare på Linkedin

45 (3)

Antal besökare på hemsidan

13951 (13106)

Antalgåvobrev

11 (6)

lnsamlade pengar från crowdfunding projekt

746 kr (32 822 kr)

Verksamhetsänet2016

Ett nytt crowd-funding projekt
planerades men har ej startats

* Siffran inom parentes anger förgående
års värde.

FuG:s ekonomiska r.inst under året var 33 232 kr. FuG:s totala cgna kapital uppgår tdl 325 540 kr.
vidare ekonomisk redor.isning för verksamhetsåret.
Str,relsen konstaterar att verksamhetsåret 2016 kännetecknas av många aktiviteter och ett
engagerat arbete helt och hål1et på r.olontär basis. Styrelsen framför sitt varma tack till alla
personer och organisadonet - ingen nämnd, ingen glömd - som under året på olika sätt har stott
föreningen och arbetat med r,åra olika aktiviteter.
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Uppsala i septembet 2017.
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