Referat
Bestyrelsesmøde
Dato: 10. september 2014
Tilstedeværende: Emil, Mathilde, Sophia, Leonie, Pernille, Rasmus, Anne Mette, Ditte
Afbud: Gitte, Emilie
1) Valg af dirigent

Sophia
2) Valg af referent

Emil
3) Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt som det er
4) Opsamling af to-do-liste

Dueslag:
Kursusgruppens skal fjernes
KC beholder deres
Smørringsudvalgets fjernes
5) Fastsættelse af næste møde

mødet d. 6. november flyttes til d. 3. kl. 17.30
Der holdes møde d. 26. november kl. 16.00
6) Ansøgninger

Psyklen - ansøgning til tilskud program til udvikling af “Awesome Man”:
Ansøgningen som den er: støtte med 8 dollars indtil Kasper stopper med at lave
tegneserien for psyklen
For: 6
I mod: ingen
Blank: 1
Ansøgningen er godkendt. Pernille giver svar på ansøgningen
Udvalgsforum - indkøb af rengøringsartikler til mødelokalet:
Enstemmigt vedtaget. Ditte giver svar (til sig selv)

7) Printersituationen på fapiakontoret

Printeren er gået i stykker, og vi skal have fundet en løsning.
Rasmus tager sig af at få printeren fikset. Hvis dette ikke er muligt, eller ikke
kan betale sig, køber han en ny printer. Evt. på aftale gennem uni.
Emil: Får lavet printkort til det nye printsystem
8) Prisdifferentiering på kompendier

Der prisdifferentieres mellem medlemmer og ikke-medlemmer, hvor ikkemedlemmer betaler en merpris på 30%. Dette blev enstemmigt vedtaget
9) Gratis opstartsfest for fapiamedlemmer

Overvejelser: 350 x 40 kr. = 16.000 kr. er måske lige i overkanten.
Forslag: de første 50 fapiamedlemmer til psykologifesten d. 26. november får
en gratis drinksbillet i indgangen.
For: 5
I mod: ingen
Blank: 2
Forslaget er vedtaget. Pernille laver aftale med FF. Anne Mette laver opslag om
det. Sophia laver billetterne.
10) Fapiajulefrokost

Vi holder en julefrokost igen i forbindelse med denne jul.
Datoen bliver d. 18. december.
Vi inviterer:
- Kein Cortex
- Fuld Fontex
- Smørringsudvalget
- Hyggocampus
- Psykologisk Idrætsforening
- Psykologisk Studenterforum
- Skitursudvalget
- Studienævnet
- Dansk Psykologforenings Studentersektion (som studerer på AU, PI)
- Det lille psykråd
- Dimissionsudvalget
- Kursusgruppen
- Revyens styregruppe og koordinatorer
- Psyklen
Mathilde er projektleder på festen.
11) Status
a. Formanden (Pernille)
Rigtig god modtagelse hos de nye studerende i rusugen.

Vi skal være opmærksomme på vores opgaver og rutiner ved semesteropstart. Der var
et par smuttere i år.
b. Psykrådssekretæren (Ditte)
Dimission har været en succes og der arbejdes på at gentage arrangementer fast
halvårligt.
c. Kontoret
i.

Massage (Sophia)
Steffen fortsætter til oktober. Husk at sende sms til Steffen, når der er
massagedage.

ii. Specialepladser (Anne Mette)
Der er kommet pres på igen, og pladserne er ved at være fyldte.

