Referat
3. november 2015 kl. 16.00

Dagsorden
1) Trivselsrunde
2) Valg af dirigent
Christiane.
3) Valg af referent
Emilie og Josephine.
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
Onsdag den 27. januar klokken 16 hos Maria.
8) Ansøgninger
a. Psykologisk radioprogram
Fapiafonden, 1500 kr. søges til opstart ved Studenterradioen. Sendes hver torsdag
eftermiddag. Vil behandle emner som livet som studerende. Studerende kommer hver
uge ind for at fortælle og dermed bidrage til programmet. Der søges også hos DPS.
God idé med radio, men kommer det ud til mange? Det kunne være fint at undersøge,
om programmerne kan hentes som podcasts (det kan de!), så det kan nå ud til flere.
Forslag til dialog omkring projektet inden det evt. igangsættes. Der snakkes om en reel
ramme til budget, så der ikke er ca. tal.
Forslag 1: Ordlydende form (2 for, 3 imod, 4 blanke)
Forslag 2: Gå i dialog med ansøgerne og tage ansøgningen op igen på næste møde (1

for, 5 imod, 3 blanke)
Forslag 3: Budgettet bliver lavet om til max-beløb, Fapia skal reklameres i hvert
program og omvendt reklamerer Fapia for radioen med links til podcasts på
Facebooksiden, de skal endvidere forholde sig til §2 i Fapias vedtægter ift. emner i
programmet (6 for, 0 imod, 3 blanke)
b. Hyggocampus
Se vedhæftet ansøgning.
Der søges 1996 kr. til nye Bezzerwizzerspil (4 stk.)
Forslag 1: Ordlydende form (0 for, 9 imod, 0 blanke)
Ansøgningen er ikke vedtaget. Vi ser det ikke som et behov med 4 nye spil, når KC er
villige til at udlåne deres Bezzerwizzerspil. Derudover opfordrer vi Hyggocampus til at
skrive til Bezzerwizzer for at høre, om de vil sponsorere et par spil til psykologi, da KC
har haft held med dette.
9) Julefrokost status
Forslag til vandrepokal, 455 kr. + logoindgravering. Derudover skal vindernes navn + årstal
indgraveres: (for 8, nej 0, blank 1).
Forslaget er vedtaget.
10) Samarbejde med Ramböl – status
Udbyder coachinguddannelse og mangler forsøgskaniner. De ønsker et samarbejde med os, så
vi kan lave opslag på Facebook omkring dette, så det er muligt at finde studerende, der vil
være med. Ca. 1-3 gratis samtaler af én times varighed. Som udgangspunkt kun for
Fapiamedlemmer. Omkring 40 coachingstuderende som skal have 10 samtaler.
De studerende skal skrive deres navn, telefonnummer og ligeledes et emne, han eller hun
ønsker at snakke om.
Coachene skal være opmærksomme på, at de kan henvise studerende til FAPIAs egenterapi,
hvis det lader til at de har behov for terapi (hvis de har nogle mere alvorlige psykiske
problemer).
11) Jubilæum
Maria opdaterer: hun er ikke gået videre med jubilæet, eftersom foredragsholderne var meget
dyre at booke.
Pernille foreslår, at vi holder 25-års jubilæet i år 2016, og at vi vælger en billigere
foredragsholder.

Derfor går Maria videre og undersøger Det Dystre Skægs priser. Alternativt undersøger hun
med Det Store Depressionsshow.
Vi kommunikerer undervejs.
12) Temaeftermiddag om samarbejde
Pernille er blevet kontaktet af Pernille Melander, der er i praktik. Pernille har spurgt, om FAPIA
bestyrelsen kunne være interesseret i en skræddersyet temadag afholdt af en af
praktikanterne Key To See.
Der blev diskuteret både for og imod. Flere i bestyrelsen tænker, at det er lidt for sent at nå
teambuilding inden jul, og desuden er der snart udskiftning i bestyrelsen.
Til gengæld kan vi evt. kontakte Pernille på næste semester, når der er kommet et ny
bestyrelse, som kan overveje om det har interesse til den tid.
Pernille kontakter Pernille Melander med henblik på at undersøge hvad teamdagen kunne
handle om mere specifikt.
13) Status
a. Formanden (Pernille)

Pernille efterlyser at vi sender mails fra udvalg til Pernilles egen mail, frem for at vi
skriver på Facebook, at hun kan tjekke FAPIAs mail.
b. Kassererne (Rasmus og Josephine)

Kassererne er påbegyndt regnskabet, og indtil videre ser det fint ud. Vi holder os fint ift.
budgettet både hvad angår medlemskaber og kompendiesalg.
c. Psykrådssekretæren (Emilie)
d. Kontoret (Emil og Sofie)

i. Kontor
Kompendiesalget slutter torsdag i næste uge, hvorefter restsalget starter.
ii. Massage (Emilie)
iii. Egenterapi (Maria)
iv. Specialepladser (Christiane)
Ansøgningsfristen for specialepladser bliver ændret til kontorets første
åbningstid i januar måned
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

15) Mødeevaluering

