
	  

Mødeindkaldelse	  
9.	  oktober	  2015	  kl.	  16.00	  

	  
 

	  

1) Valg	  af	  dirigent	  	  

Sofie	  blev	  valgt	  

2) Valg	  af	  referent	  	  

Maria	  

3) Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  

Der	  er	  en	  misforståelse	  omkring,	  om	  vi	  gør	  det	  på	  samme	  måde	  som	  tidligere,	  eller	  om	  vi	  

gør	  det	  på	  den	  nye	  måde.	  	  

Vi	  har	  besluttet,	  at	  vi	  godkender	  referatet	  løbende	  undervejs	  i	  mødet,	  så	  referatet	  kommer	  

ud	  til	  alle	  og	  kan	  komme	  hurtigere	  på	  hjemmesiden.	  

4) Opsamling	  af	  to-‐do-‐liste	  

Godkendt.	  

5) Punkter	  til	  eventuelt	  samt	  etablering	  af	  endelig	  dagsorden	  

Godkendt	  

6) Fastsættelse	  af	  næste	  møde	  

Den	  1.	  december	  kl.	  16	  hos	  Josephine.	  

7) Ansøgninger	  

a. Bordtennisnet	  

Enstemmigt	  vedtaget,	  Pernille	  giver	  dem	  besked.	  	  

b. 	  Skitur	  –	  PR	  

Dagsorden	  




 


Ansøgningsblanket 


 
* Ad hoc-ansøgninger er forbeholdt udvalg med rammeaftaler med FAPIA, hvorimod Fapia-fonden kan søges af alle 
psykologistuderende.  


Ansøger og dato: Gerda Dam og Kathrine Isgreen d. 22/9-15 


Søges der ad hoc 
eller FAPIA-
fonden?* 


 


Hvor mange 
penge søges? 


Ca. 300 kr.  
http://www.spil-aps.dk/1064/salg/bordtennis/bordtennisnet-
tilbehor?gclid=Cj0KEQjwj_SvBRC7k4DfkLHiuMABEiQAvPOaqcQKe8g9iQxbGD
VblzMNs-A-pYbFsYC_OI99LGNcfTQaAp988P8HAQ 
 Hvorfor søges 


der? Forklar kort 
relevans for 
psykologistuderen
de 


 
Bordtennisbordet i den lukkede er ikke meget værd uden et net og klemmer dertil. Vi 
er mange, der har glæde af bordtenniskampe i pauserne under specialeskriveriet samt 
fra øvrige semestre, så det ville være super fedt, hvis der kunne blive råd til nye 
klemmer plus net ☺ 


Søges der andre 
steder? 
 


Nej 


Dato for 
afholdelse af 
arrangement (hvis 
relevant) 


 


Kontaktoplysning
er (navn, mail og 
telefon) 


 





thomasklitgaard301
Arkivvedhæftning
Ansøgning om bordtennisnet.pdf



FAPIAs	  skitursudvalg	  har	  brugt	  123	  kr.	  mere,	  end	  rammeaftalen	  tillader	  på	  PR.	  Det	  

pointeres,	  at	  vores	  procedure	  er,	  at	  man	  ansøger	  om	  pengene	  på	  forhånd.	  FAPIA	  

vælger	  at	  dække	  det	  resterende	  beløb.	  

Enstemmigt	  vedtaget,	  Emil	  tager	  kontakt	  til	  kasseren.	  	  

c. Skitur	  instruktør	  

Fapias	  skitur	  søger	  et	  honorar	  til	  betaling	  af	  skiinstruktør	  på	  skituren,	  hvilket	  giver	  

mulighed	  for	  nye	  skiløbere	  om	  at	  deltage	  i	  skituren.	  Der	  ansøges	  om	  1250	  kr.	  

Enstemmigt	  vedtaget.	  

8) Julefrokost	  status	  

Madplanen:	  Den	  er	  på	  plads	  og	  plan	  over,	  hvad	  udvalgene	  står	  for.	  

Underholdningen:	  Der	  er	  udfordringer,	  planlagt	  bordplan	  og	  snapskonkurrence.	  

Lyd:	  Der	  er	  taget	  kontakt.	  

Lokale	  og	  lejlighedstilladelse:	  Den	  er	  undervejs,	  når	  dato	  er	  vedtaget.	  

Pynt:	  Ikke	  aktuelt	  endnu.	  

Sprut:	  Er	  ved	  at	  blive	  undersøgt.	  Der	  bliver	  diskuteret	  en	  Tysklandstur,	  der	  kan	  muligvis	  

lånes	  Fiat-‐biler.	  

Service,	  invitation	  og	  billetsalg	  er	  ikke	  aktuelt	  endnu.	  

a. Dato	  

Er	  sat	  til	  fredag	  d.	  8.	  januar	  2016.	  	  

b. Hvem	  skal	  med?	  

FAPIA,	  Kein	  Cortex,	  Fuld	  Fontex,	  Psyklen,	  Kursusgruppen,	  Dimissionsudvalg,	  PIF,	  

Høghens	  disciple,	  Hyggocampus,	  Fapias	  skitur,	  Smøringsudvalg,	  Revy	  

(bestyrelsen+koordinatorer),	  Studienævnet,	  Det	  lille	  Psykråd,	  DPS.	  

9) Samarbejde	  med	  Ramböll	  

Der	  orienteres	  om,	  at	  vi	  er	  blevet	  tilbudt	  at	  få	  en	  aftale	  med	  Ramböll	  Attractor,	  hvor	  vi	  kan	  

tilbyde	  gratis	  coachingsamtaler	  til	  FAPIA-‐medlemmer.	  	  



10) Massage	  

Der	  orienteres	  om,	  at	  der	  er	  ansat	  en	  ny	  massør,	  som	  er	  Maries	  veninde	  fra	  studiet.	  De	  skal	  

supplere	  hinanden,	  hvilket	  særligt	  skyldes,	  at	  Marie	  er	  i	  praktik.	  	  

De	  efterspørger	  massageolie,	  hvilket	  FAPIA	  er	  positivt	  stemt	  overfor.	  De	  vil	  selv	  indkøbe	  

det	  igennem	  egne	  kontakter.	  Emilie	  forventningsafstemmer	  med	  dem	  om,	  hvad	  de	  køber	  

for.	  

11) 	  Jubilæum	  

Der	  blev	  brainstormet	  over	  en	  mulig	  oplægsholder	  til	  vores	  jubilæum:	  

Peter	  Lund	  Madsen	  og/eller	  Anders	  Lund	  Madsen	  

Huxi	  Bach	  	  

Fckr	  md	  dn	  hjrn	  	  

Det	  dystre	  skæg	  med	  Elias	  Ehlers	  og	  Martin	  Nørgaard	  

Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  

Linie	  3	  

Ørkenens	  sønner	  

12) 	  Status	  	  

a. Formanden	  (Pernille)	  

b. Kassererne	  (Rasmus	  og	  Josephine)	  

c. Psykrådssekretæren	  (Emilie)	  

d. Kontoret	  (Emil	  og	  Sofie)	  

i. Kontor	  	  

ii. Massage	  (Emilie)	  

iii. Egenterapi	  (Maria)	  

iv. Specialepladser	  (Christiane)	  

Der	  er	  lavet	  nye	  regler	  for	  specialepladser,	  der	  er	  taget	  op	  på	  studienævnet.	  

Informationer	  ligges	  op	  på	  hjemmesiden.	  

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)	  

Har	  fået	  boomblasteren.	  Lige	  nu	  opbevares	  den	  nede	  ved	  Godsbanen,	  hvor	  

dans	  holder	  til.	  Vi	  vil	  gerne	  indgå	  en	  aftale	  med	  dem	  om	  at	  hvis	  den	  skal	  

bruges	  på	  Universitet,	  så	  skal	  de	  med	  2	  dages	  varsel	  kunne	  levere	  den	  i	  

mødelokalet.	  

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) 	  


