Referat 11. juni 2018
1) Valg af dirigent: Michael
2) Valg af referent: Lennart
3) Trivselsrunde: Cecilie er blevet syg, og Bjørg ville hellere være i USA. Vi andre har det godt,
hygger og nyder, at sommerferien er startet!
4) Opsamling af to-do-liste
5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden
6) Fastsættelse af de næste to møder: 7. og 29. august
7) Status
-

Formand: Der har været problemer med netværksordningen, hvilket tages op på dialogmødet
med instituttet. Netværksordningen mangler stadig at få mentorer. Derudover er der tale om, at
der skal laves en app for det interne faglige/sociale miljø på instituttet.

-

Kassererne: Der er kommet styr på brugerfuldmagter til bankkontoen og Psykologernes Dag.
Bogholder (Bettina) bliver bedt om at lave et skriv/grafik vedrørende FAPIAs økonomiske
situation, så udvalgene kan få bedre indsigt i, hvordan det faktisk ser ud med vores økonomi.

-

Psykrådssekretær: Der har været lavet evalueringer af underviserne. Der skal klarhed omkring,
hvilken rolle psykrådssektretæren spiller i denne sammenhæng. Det overvejes, at psykrådet skal
holde nogle workshops rettet mod de studerende og dilemmaer/problemer ifm. studielivet.

-

Kontoret: Der er blevet udbetalt løn og lavet en vagtplan for, hvornår mail tjekkes.

-

Massage: Den nye massør, Julie, er blevet sat ind i tingene, men der har ikke været nogen
bookinger i løbet af maj.

-

Egenterapi: Der er lavet ny liste over egenterapi-aftaler.

-

Specialepladser: Der er en del studerende, som har forskudt aflevering af specialet, hvilket er
lidt en hindring for uddeling af nye specialepladser.
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-

Kompendier: Der er kommet pensumlister, og der skal holdes møde med biblioteket angående
skanning og produktion. Der skal tages kontakt til Jens fra Stakbogladen.

-

PR: Der er lavet guide til hjemmeside.

-

Teknik og redskaber: intet nyt under solen.

-

Psyklen: Der er taget kontakt vedr. rammeaftale, men de er ikke vendt tilbage med svar.

-

Fuld Fontex: Der er studenterfest (sommerfest) den 14. juni. Der er blevet holdt møde vedr.
rammeaftale.

-

Kursusgruppen: Rammeaftalen er under udarbejdelse.

-

Hyggocampus: Rammeaftalen er udfærdiget og skal underskrives.

-

FAPIAs skitur: Stadig ingen henvendelse fra udvalget tilbage til FAPIA.

-

PIF: Intet nyt.

-

Revyen: Rammeaftalen skal underskrives.

-

Kapsejlads: Mange ønsker om ændringer til rammeaftale, hvilket tages op, når rammeaftalen
skal diskuteres.

-

Dimission: Der skal afholdes møde.

-

Psykologisk studiecafé: Der er blevet snakket om ny rammeaftale og udmeldt, at der nu er afsat
kun 100 kr. til kage pr. semester.

-

Netværksordning: jf. ovenfor under punktet ”formand”.

-

Psykologernes Dag: Dagen blev afholdt, og der skal laves evaluering. Michael bliver ny
repræsentant fra FAPIA ift. udvalget.

-

Den spændte hjelm: Rammeaftalen er opdateret og skal underskrives.

-

Kein Cortex: Det går godt, men KC vil snakke med FAPIA omkring psykologernes dag og KCs rolle.
KC ønsker gerne mere direkte KC-FAPIA kontakt, samt at opnå mere klarhed om retningslinjer.
Der skal afholdes et møde omkring dette.

-

Smør: Intet nyt under solen.

-

Studienævn: Intet nyt.
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-

SAMF-styregruppen: Intet nyt.

8) Dialogmøde m. instituttet: Der skal holdes internt dialogmøde på instituttet, hvor der tales
om, hvordan de studerende/udvalgene har det, og hvad man tænker om samarbejdet med
instituttet.
Oplever FAPIA nogle udfordringer?
o Vores kommunikation med udvalgene omkring den økonomiske situation er
svær. Instituttet er ikke en del af vores økonomi. Det er en intern situation, som
vi har i FAPIA.
o Vi har en udfordring med at få medlemmer.
o FAPIA som en samlende enhed: Instituttet kan hjælpe os med at skabe og
etablere en kultur omkring, at FAPIA er vigtig for det sociale fællesskab på
instituttet.
o FAPIA er glad for støtten fra instituttet; fx at de har overtaget dimissionen, at de
hjælper os med kontorudgifter etc.
o Instituttet manglede noget engagement og opbakning til Psykologernes Dag.
Instituttet kunne udadtil bakke mere op og være synlige. Dette er dog ikke
FAPIAs ansvar at tage denne diskussion, men noget der tilfalder Psykologernes
Dags styregruppe.
9) Rammeaftaler
a) Fuld Fontex: Der er blevet holdt møde om rammeaftalen den 10. juni.
▪

FF ønsker, at der skal ydes en fast støtte pr. semester eller pr. fest.
Tidligere har FAPIA støtter FFs sommerfester med 1300-1500 kr., mens
julefesterne er blevet støttet med omkring 1600 kr.
FF ønsker derfor et beløb på 1600 pr. semester, dvs. 3200 kr. pr. år.
Ordlyden må gerne være fri, så der ikke støttes til noget specifikt. Det er
dog blevet meldt til FF, at der skal indføres en klausul på støtten, idet der
er nogle ting, som pengene ikke må bruges på (pynt og snacks).
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o Debat i FAPIA: Hvis smertegrænsen er 1200 kr., hvorfor er det så ikke dette
beløb, der anmodes om? Smertegrænsen er ifølge FF et udtryk for, hvad der som
minimum skal støttes med for, at det giver mening at modtage støtte.
Et problem med at lægge klausul på pengene er, at det bliver svært for os at
gennemgå, hvad pengene faktisk er brugt på. Måske skal vi give støtten til fri
brug. På denne måde kan beløbet også tilgå flere studerende frem for at være
låst til specifikke fester, hvor deltagerantallet kan svinge meget.
Hvis beløbet gives fri skal det gøres klart for FF, at det bliver lidt ”sværere” at
ansøge fondspenge til ting til festerne, da pengene er sat af til netop dette.
Såfremt FF får fast støtte, er det vigtigt, at FAPIA nævnes ved arrangementer.
Måske skal det være en klausul om, at pengene ikke må bruges på fester, der
afholdes sammen med andre studier, idet pengene skal gå til
psykologistuderende.
Hvad tænker vi om beløbet på 1600 kr. pr. semester? Er der en risiko for at
pengene blot flyder ud på alle fester, hvormed de ikke rigtigt kan bidrage med
noget ekstraordinært?
I udgangspunktet kan man måske ude en støtte på 1500 kr. pr. semester, og
såfremt pengene ikke bruges, skal de betales tilbage til FAPIA. I den forbindelse
skal der forelægge særskilte kvitteringer på brugen af FAPIA-støtten. Det kan dog
blive svært at holde gennemsigtighed om, hvordan pengene bruges.
Måske skal pengene afsættes specifikt til bestemte fester, og sikres at de bruges
til ”ekstraordinære” indslag/ting – fx slush ice.
Det skal gøres klart, at støtten potentielt ændrer sig om et halvt år i kraft af
økonomisk/foreningsmæssig omlægning.
Vi skal huske tillid til vores udvalg. Det må derfor antages, at udvalgene godt kan
finde ud af at administrere de penge, som vi støtter med samt bruger dem
fornuftigt.

Afstemning: Et medlem er inhabilt
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-

Originalt forslag: Der ønskes et tilskud på 1600 kr. pr. semester. Pengene er frie, dog
med den begrænsning, at de ikke må bruges på pynt og snacks.
o For: 0
o Imod: enstemmigt afvist
o Blank: 0

-

Alternativt forslag 1: Der ydes et tilskud på 3000 kr. pr. år med klausul på, at pengene
ikke må bruges på fester, der afholdes med andre studier. Derudover fordeler udvalget
pengene efter bedste evne. Såfremt støtten ikke bruges fuldt ud tilbagebetales pengene
til FAPIA – FAPIA skal dog ikke modtage et eventuelt overskud.
o For: 4
o Imod: 3
o Blank: 0

-

Alternativt forslag 2: Der ydes et tilskud på 1500 kr. til sommerfesten og 1500 kr. til
julefesten. Pengene er fritstillet. Såfremt støtten ikke bruges fuldt ud tilbagebetales
pengene til FAPIA – FAPIA skal dog ikke modtage et eventuelt overskud.
o For: 4
o Imod: 2
o Blank: 1

-

Alternativt forslag 3: Der ydes et tilskud på 3000 kr. pr. år, givet til sommerfesten og
julefesten. Pengene fordeles på de to fester ud fra, hvad FF vurderer giver bedst mening
ud fra bl.a. deltagerantal etc. Såfremt støtten ikke bruges fuldt ud tilbagebetales
pengene til FAPIA – FAPIA skal dog ikke modtage et eventuelt overskud.
o For: 1
o Imod: 0
o Blank: 6

-

Alternativt forslag 4: Der ydes et tilskud på 3000 kr. pr. år med klausul på, at pengene
ikke må bruges på fester, der afholdes med andre studier. Derudover fordeler udvalget
pengene efter bedste evne.
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o For: 4
o Imod: 2
o Blank: 1
Omstemning af A1, A2 og A4
-

Alternativt 1:
o For: 4
o Imod: 3
o Blank: 0

-

Alternativt 2:
o For: 3
o Imod: 3
o Blank: 1

-

Alternativt 4:
o For: 2
o Imod: 5
o Blank: 0

Alternativt forslag 1 er vedtaget. Katrine vender tilbage til udvalget.
10) Ansøgning
a) Fuld Fontex: Der søges 625-1398 kr. til slushice-maskine.
Det diskuteres, hvorvidt FAPIA skal dække den fulde udgift eller blot udgift til maskinen.
Skal det tages i betragtning, at såfremt vi dækker med det fulde beløb, da er der resterende
i FAPIA-fonden kun cirka 600 kr. til resten af året. Omvendt er der dog også tale for, at vi
ikke kan sidde og tænke hypotetisk ind i fremtiden om eventuelle fondssøgninger. Hvilken
værdi kan vi få ud af at støtte FF med slushice? Udgiften er måske lille ift., hvad de
studerende får ud af det. Der er tidligere erfaring med, at slushice bliver solgt utrolig hurtigt
til sommerfesten, og det må derfor forventes, at pengene er givet godt ud.
Vi har skåret i fonden i starten af bestyrelsesåret. Denne beslutning er dog taget, og i kraft
af, at vi ændrer i rammeaftalerne, vil problemet omkring størrelsen af fonden måske kun
virke stort i år.
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Afstemning: Et medlem er inhabilt.
Ordlydende forslag 1: Der støttes med 1398 kr. til dække af udgifter til slushice ifm.
sommerfesten.
▪

For: 5

▪

Imod: 2

▪

Blank: 0

Ordlydende forslag 2: Der støttes med 625 kr. til dække af udgifter til slushice ifm.
sommerfesten.
▪

For: 1

▪

Imod: 6

▪

Blank: 0

Alternativt forslag 1: Der støttes med leje af maskine, saft og levering (975 kr.). Sugerør og
ekstra saft skal FF dog selv betale.
▪

For: 3

▪

Imod: 2

▪

Blank: 2

Alternativt forslag 1 vedtaget. Katrine melder tilbage til ansøgere.

11) Frivillighedskonkurrence: Jakob har været til infomøde om frivillighedskonkurrencen.
Mødet handlede ikke kun om konkurrencen, men også om, hvordan man trækker frivillige
til sine udvalg. Der blev talt om, hvordan man skaber en foreningsidentitet, navn,
fællesskab, mødested etc.
Idas punkt: FF har talt om konkurrencen og er nået frem til, at det er nogle ret store
organisationer, der kan søge konkurrencen. FF har derfor tænkt, at alle FAPIA-udvalg skal
gå sammen.
Der skrives et opslag på Formænd/kasserer-gruppen omkring FAPIAs deltagelse for at høre,
hvorvidt udvalgene vil være med. Ida skriver opslaget.
Måske skal vi høre instituttet, om de vil finansiere produktion og klipning af video.
Instituttet kan til gengæld få lov at bruge videoen.
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12) Eventuelt
-

Reklame for karrierecenteret: Vi er blevet spurgt, om vi vil dele et opslag vedr. et
dimittend-arrangement omkring arbejdslivet som nyuddannede. Vil FAPIA gerne dele
denne type opslag?
Der er umiddelbart ikke stemning for, at vi deler arrangementet på FAPIA-siden, da vi i
forvejen har svært ved at få vores opslag ud og derfor kun satser på FAPIA-relevante
opslag. Eventuelt skal vi dele opslaget via studiejobsiden.
Kontorvagten vender tilbage med svar.

Kontorvagter diskuterer internt deling af lignende forslag. Jobrelevante events må deles
på studiejobsiden.

-

GDPR: Den nye persondataforordning
FAPIA skal finde ud af, hvilke krav der gælder for os som forening i kraft af GDPR.
Måske skal vi spørge instituttet omkring, hvordan vi håndtere forordningen? Michael
retter kontakt til instituttet.
Den eneste måde, hvorpå FAPIA har persondata er i kraft af medlemskartoteket. Så vi
skal finde ud af, hvordan dette kartotek lovliggøres.

13) Mødeevaluering: Tak for et godt møde! Og god sommer! 😊

På senere møde: snakke om formulering af FAPIA-fællesskabet. Fx at udvalgene hedder
bl.a. ”FF – en del af FAPIA”, ”Psykologisk Revy – en del af FAPIA” etc.
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