Referat
27. januar 2016 kl. 16.00
Hos Josephine
Afbud eller senere ankomst til Pernille: 40 91 97 64

Dagsorden
1) Trivselsrunde
2) Valg af dirigent
3) Valg af referent
4) Godkendelse af referat fra sidste møde
5) Opsamling af to-do-liste
6) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden
7) Fastsættelse af næste møde
Ikke aktuelt – der vælges ny bestyrelse til marts
8) Ansøgninger
Ingen
9) Julefrokost, erfaringer til næste år
Der er oprettet et eksternt dokument med erfaringer fra årets julefrokost, og forslag til næste
år.
10) Jubilæum sidste planlægning + planlægning af generalforsamling
Jubilæum:
Jubilæet starter efter generalforsamlingen.
Arrangementet skal foregå i Store Juridisk Auditorium. Showet (Det Dystre Skæg) starter kl.
16.00 d. 04.03.2016. Der kan være 200 personer i lokalet, så dette er maks. antal deltagere. Vi
lukker folk ind via først til mølle-princippet via hovedindgangen. Deltagere til
generalforsamlingen har førsteret (de får en adgangsbillet).

Champagne (el. cava) og kage serveres efter showet.
De studerende inviteres via Facebook SNAREST.
Alice og Emilie er tovholdere på jubilæums-projektet.
Vi planlægger som udgangspunkt ud fra, at vi kan i lokalet kl. 15.00. Vi inviterer i så fald
gæsterne til kl. 15.30. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan forberede et glas champagne til
showet.

Generalforsamling:
Folk inviteres til generalforsamlingen via Facebook og hjemmesiden – senest d. 12.02., men
gerne noget før/snarest muligt.
Vi aftaler, at generalforsamlingen starter 12.30 d. 04.03.2016.
Vi giver pizza og øl (kaffe, the, frugt og vand) til generalforsamlingen!
De forslag til vedtægtsændringer, som kommer ind skal offentliggøres på Facebook og
hjemmesiden senest d. 25.02.2016 (de skal være os i hænde senest d. 19.02)

11) Ensretning af medlemsrabatter på rammeaftaler?
Overordnet tilbyder vores underudvalg en medlemsrabat til FAPIA-medlemmer på 20%. Vi har
ikke en fuldstændig fastlagt aftale om størrelsen på medlemsrabatten, hvilket også betyder at
det kan variere på tværs af udvalg og arrangementer.
I forbindelse med forhandling af de nye rammeaftaler ønsker vi, at der skal være
overensstemmelse i formuleringer af aftaler om prisdifferentiering – dog er bestyrelsen enige
om, at det ikke nødvendigvis er præcis de samme aftale, der gælder for alle udvalg. Dette
skyldes bl.a. at alle rammeaftaler forhandles årligt, og her skal også aftalen omkring
prisdifferentiering skal forhandles således at den giver bedst mening for udvalg og
medlemmer.
12) Massagepriser
Vi har diskuteret, hvorvidt prisen på massage er passende. Massørerne har foreslået en mindre
prisstigning. Bestyrelsen var enige om, at prisen passede til det vi nu kan tilbyde taget

omgivelserne i betragtning. Vi undersøger om vi kan skaffe nogen mere indbydende
omgivelser. Vi gennemgik samtlige rammeaftaler og formuleringerne omkring
prisdifferentiering er ikke enslydende.
13) Status
a. Formanden (Pernille)
b. Kassererne (Rasmus og Josephine)

Nyt om moms: Der skal indbetales moms – tallene er klar.
c. Psykrådssekretæren (Emilie)

Nyt fra institutforum: Fokus på antallet af kvinder på forskningsposter (for få).
Forslag til barselspulje.
d. Kontoret (Emil og 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)
14) Eventuelt
-

Undersøge pris og muligheder ift. seat covers med fapia logo

-

Håndtering af eventuelle opkald.

Vi diskuterede, hvorvidt det giver mening at udmelde FAPIA-telefonens telefonnummer, således at
folk kan ringe til telefonen i åbningstiden. Der var bred enighed om, at vi er tilgængelige på mail og
Facebook, og at dette indtil videre dækker behovet. Vi anbefaler den nye bestyrelse at tage emnet
op i det nye bestyrelses-år.

15) Mødeevaluering

