Referat
1. december 2015 kl. 16.00

Dagsorden
1) Trivselsrunde
2) Valg af dirigent
Christiane.
3) Valg af referent
Thomas.
4) Opsamling af to-do-liste
5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden
6) Fastsættelse af næste møde
Mandag den 22. februar klokken 16.
7) Ansøgninger
Ingen.
8) Julefrokost status
a) Teknik
Sofie hører Jannick eller Patrick fra KC, om de vil hjælpe med at sætte teknikken op.
b) Underholdning
Asger og Thomas laver en sang.
9) Jubilæum status
”Det Dystre Skæg” er klar med et show, der blandt andet omhandler depression.
Vi har fået sendt en kontrakt, som Pernille ser igennem, før den underskrives.

Det kommer til at foregå fredag den 4. marts fra klokken 16 efter vores generalforsamling,
hvor der vil blive serveret champagne og dørkage. Alice eller Josephine tager kontakt til en
udbyder.
Der er blevet gjort opmærksom på, at Dimissionsudvalget holder dimission samme dag.
Pernille tager kontakt til dem for at gøre opmærksom på vores arrangement.
Angående lokalebooking har Maria skrevet til administrationen, om det er muligt at
placere begivenheden, før undervisningen fastlægges. Eventuelt om det kan lade sig gøre
at være samme sted til både generalforsamlingen og det efterfølgende event.
Arrangementet er for nutidige og tidligere Fapia-medlemmer. Dette skriver vi eksplicit på
Facebook-begivenheden. Personer, der har været med til generalforsamling, har førsteret
til at komme ind.
10) Status
a. Formanden (Pernille)
b. Kassererne (Rasmus og Josephine)
c. Psykrådssekretæren (Emilie)
d. Kontoret (Sofie)

i. Kontor
ii. Massage (Emilie)
iii. Egenterapi (Maria)
iv. Specialepladser (Christiane)
v. Jobopslag
e. Kompendier

i. Salg (Emil og Alice)
ii. Fremstilling (Emil og Emilie)
f. PR

i. Hjemmesiden (Josephine)
ii. Indlæg til Psyklen (Emilie)
iii. Andet PR (Asger og Thomas)
g. Teknik og redskaber (Asger)
h. Referentansvarlig (Thomas)
i. Interne udvalg

i. Psyklen (Rasmus)
ii. Fuld Fontex (Christiane)

iii. Kursusgruppen (Rasmus)
iv. Hyggocampus (Alice)
v. Fapias Skitur (Emil)
vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Maria)
vii. Psykologisk Revy (Josephine)
viii. Dimissionsudvalget (Pernille)
ix. Kapsejlads (Maria)
x. Høghens Disciple (Emilie)
j. Eksterne udvalg

i. Kein Cortex (Asger)
ii. Smøringsudvalget (Christiane)
iii. Studienævnet (Emilie)
11) Eventuelt
12) Mødeevaluering

