Dagsorden
Generalforsamling
Fredag d. 4 marts 2016 kl. 12.30

1)

Valg af dirigent (B)
a.

2)

Valg af referent (B)
a.

3)

Enstemmigt vedtaget

Godkendelse af dagsorden(B)
a.

5)

Anne Mette Juul

Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen (B)
a.

4)

Jakob Bjarnø

Enstemmigt vedtaget

Formandsberetning – Pernille Slipsager (O)
a.

Sidste generalforsamling var der meget fokus på, hvad det er, som de psykologistuderende gerne vil – hvad savner de i studiemiljøet: Investeringer i
det sociale miljø! Det seneste år har der derfor været fokus på, at FAPIA
ikke bare er kompendier, men en instans, der i høj grad faciliterer det sociale miljø på PI, så der er mange forskellige muligheder og tilbud for de
studerende.

b.

Der er blevet arbejdet på at gøre FAPIA mere synligt (PR). Der er oprettet
en instagram-profil, #fapialiving.

c.

Støtten er bl.a. gået til følgende nye tiltag: Den spændte hjelm (radioprogram), mentor-ordningen, Høghens disciple.

d.

På gensyn fra Pernille, der er afgående formand (efter 3. år på posten). Skål
og stort bifald.

6)

Hemmeligheden bag Psykrådssekretæren
a.

Hvad går arbejdet ud på? Psykrådssekretæren er en del af FAPIA-bestyrelsen, men står herudover for at afholde psykrådsmøder (ca. 3. i løbet af hvert

semester). Psykrådssekretæren står også for at etablere det lille psykråd
(”forretningsråd”), som hjælper psykrådssekretæren med varetagelse af
diverse opgaver (herunder deltagelse i møder ved studenterrådet).
Psykrådssekretæren har derudover ansvar for at deltage ved universitetsvalget (finde kandidater fra PI, stå i valgbod osv.) - man behøver ikke at
stille op til valg. Nuværende psykrådssekretær Emilie Tomis vil hjælpe den
nye psykrådssekretær med at komme ind i arbejdet.
7)

Fremlæggelse af årsregnskab ved kassererne (O)
a.

Indtægter: 345.595,40 kr.

b.

Udgifter: 378.212,39 kr., dvs. der er et underskud på 31.617,39 kr.

c.

Der budgetteres med underskud, da FAPIA har en stor kistebund, som de
gerne vil bruge på de studerende.

d.

Der er 465.073,41 kr. på kistebunden (ikke fra medlemsskaber, men fra salg
af kopimaskiner (tilbagebetaling af moms) tilbage fra dagene i Nobel-parken).

e.

Hvad er der blevet brugt midler på? Der er brugt mange penge på ad-hoc
puljen og FAPIA-fonden, dvs. diverse sociale arrangementer (fx mentorordningen, softice til FF-fest, ruspulje, udstyr til kapsejlads, Psykologisk
Sommerlejr, SMØR og monopolet).

f.

Der er blevet brugt godt 9000 kr. på kontorvare og administration, bl.a. til
en mobiltelefon (mobilepay), regnskabsprogram osv. Der er underskud på
kompendiesalget (ca. 9000 kr.), hvilker er fint, da der var et overskud sidste
år (FAPIA skal ikke tjene på kompendier, da det skal være så billigt som
muligt for de studerende).

g.

Der er indtjent næsten 76.000 kr. på medlemsskaber (100 kr. for ét år, 85
kr. for et halvt år). Selvom kontingentet er lavere end forrig år, så er medlemstallet forholdsvist konstant.

h.

FAPIA-bestyrelsen har besluttet at få eksterne bogholdere til at tjekke regnskabet igennem, så alt er, som det skal være. Det er økonomisk forsvarligt
(dvs. ikke meget dyrere end den nuværende løsning).

8)

Fastsættelse af kontingent (O+D+B)

a.

FAPIA-bestyrelsen advokerer for, at vi fortsætter med 100 kr. for et helårsmedlemsskab og 85 kr. for et halvårsmedlemsskab.
a.i.

Christiane Jensen, Emil Hjertmann og Pernille Slipsager er valgt som
stemmetællere.

a.ii.

Der er ikke andre forslag, så medlemsskaberne vil fortsat koste 100
kr. for et helårsmedlemsskab og 85 kr. for et halvårsmedlemsskab.

9)

Vedtægtsændringer (O+D+B)
a.

Psyklen
a.i.

Psyklen vil gerne have ændret §30 stk. 1, således, at de skal udgive
Psyklen mindst 2 gange årligt i stedet for 3 gange. Denne ændring
ønskes, så Psyklen kan bruge mere energi på rapportager, artikler
osv., men undgå at kvaliteten af det enkelte blad falder, hvis de bliver
pressede på deadlines. Psyklen har generelt været i stor udvikling de
seneste år, hvor bladene er længere, og der bruges mere tid på
research osv.

a.ii.
10)

For: 66, imod: 0, blankt: 3. Ændringsforslaget vedtages.

Ønsker til fremtiden (D)
a.

Kursusgruppen: At kurserne bliver billigere, dvs. der skal i så fald laves en
vedtægtsændring ved næste generalforsamling. Derudover er der et ønske
om, at der kunne være flere deltagere på hvert enkelt kursus. Dette er dog
kursusgruppens ansvar og afhænger også af forhold såsom kursusafholder.
Der efterspørges også, at der bliver afholdt flere gratis foredrag.

b.

DPS: Ønsker et tættere samarbejde med FAPIA (arrangementer osv.). Dog
kan FAPIA ikke blande sig i studenterpolitik, da FAPIA ikke er en politisk
forening.

c.

De studerende er glade for, at bestyrelsen det fortgående år har haft fokus
på at støtte de sociale tiltag.

d.

Kan FAPIA sponsorere et kursus i studieteknik for de nye studerende?
Måske skal FAPIA alliere sig med studienævnet, som allerede har fokus på
denne problemsstilling?

e.

Dimissionsudvalget: Pga. fremdriftsreformen vil der være mange studerende, der afslutter samtidig, hvorved man kunne booste dette tiltag
betydeligt.

f.
11)

Dejligt med Tuborg!

Valg til bestyrelsen
a.

Formand (1). Følgende stiller op: Sofie Mundbjerg (4. semester) og Asger
Graversen (6. semester).
a.i.

b.

Sofie er valgt som ny formand.

Kasserere (op til 2). Følgende stiller op: Josephine Olivia Gammelgaard (4.
semester) og Katrine Jensen (2. semester).
b.i.

c.

Psykrådssekretær (1). Følgende stiller op: Asger Graversen (6. semester).
c.i.

d.

Både Josephine og Katrine er valgt som kasserere.
Asger er valgt som psykrådssekretær.

Menige bestyrelsesmedlemmer (op til 7). Følgende stiller op: Leonie van
Dijk (10. semester), Alice Renarde (6. semester), Natasha Shonuga
Christensen (6. semester), Frederick Torndal (6. semester), Mikkel Smith
(6. semester), Line Husum Poulsgaard (6. semester), Cecilia Munk (2.
semester), Michael Frey (2. semester) og Mette Sahlholdt Kristensen (2.
semester).
d.i.

Følgende er valgt til bestyrelsen: Alice, Leonie, Frederick, Cecilia,
Line, Michael, og Natasha.

12)

Valg af to kritiske revisorer (O+B)
a.

Kritiske revisorer vil sammen med kassererne gennemgå og godkende
regnskaber 16/17.

b.
13)

Følgende er valgt: Lindis Jørgensen og Aleksander Miller.

Eventuelt

