Mødeindkaldelse
13. oktober 2016 kl. 16.00
Hos Michael – Bernhardt Jensens Boulevard 95
10.08. Afbud/senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39

Dagsorden
1) Valg af dirigent: Line
2) Valg af referent: Katrine
3) Trivselsrunde: Hyggenygge, der var virkeligt en god kage, som en eller anden
i bygningen havde bagt
4) Opsamling af to-do-liste: Tjek
5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden: Bestemte
punkter flyttes længere ned ad dagsordenen, så flest mulige medlemmer kan
tage del i disse beslutninger
6) Fastsættelse af næste møde: Mandag d. 5 december
7) Opfølgning på KODA-sagen:
a. Problemstilling: Er det noget FAPIA ønsker at betale, eller er det noget
FAPIA vil hjælpe med i opstarten og dernæst give videre?
i. Bred enighed om, at FAPIA ønsker at betale i første omgang,
så alle udvalg har mulighed for at indhente penge dertil. Men
videre udredning af dette skal foretages på et andet møde
med de pågældende udvalg.
b. Det drejer sig om følgende udvalg: PIF, Revy, FF, Dimission

c. Det skal udregnes hvad det kommer til at koste, så vi kan vurdere det.
Beløbet er afhængig af billetsalg pr. fest, og de forskellige udvalg skal
derfor kontaktes: FAPIA skal vide følgende fakta; 1) Billetpriser, 2)
Antal forventede gæster udregnet på baggrund af forrige
arrangementer,
d. Udvalg såsom KC og Smør er ikke interesseret i involvering med FAPIA
i dette øjemed, og de håndterer derfor sagen selv (KC gennem samfsamarbejdet).
e. Det besluttes i dag: Ansvarsposterne skal kontakte sine udvalg, og
Michael udregner et cirka beløb på baggrund heraf til Sofie. Asger
snakker fortsat med studenterrådet. De pågældende udvalg skal have
af vide, hvad dette KODA-problem går ud på. Line ringer til KODA ift.
Revyen.
8) Ansøgninger
a. Fapia-fonden: Der søges om 2000 kr.- af Tom til genoprettelse af Den
Lukkede. Der ønskes hjælp til projektet. Psykrådsformanden ønsker at gå ind i
dette, da psykrådssekretæren har ansvaret for Den Lukkede. Psykrådet har
egentligt 1000 kr.- pr. år, som oftest ikke bruges, så hvis fornuftige ting kan
findes, ser FAPIA ikke problem i dette.
Alternativt forslag: At der gives 1000 kr.- fra FAPIA. Tom lægger selv ud, og
FAPIA modtager boner. De donerede penge øremærkes til de store ting, med
prioritering fra hans egen ansøgning. Det ønskes, at psykrådet giver de andre
1000 kr.Oprindeligt forslag: For; 0, Imod; 8
Alternativt forslag: For; 8, Imod; 0
b. Smøringsudvalget: Der søges om 800 kr.- af Smør om et natteløb i
uniparken. Der søges til rekvisitter og vin. Pt. 100 tilmeldte på FBbegivenheden. Præmien ønskes sponsoreret.

Alternativt forslag: Vi ønsker at give 800 kr, men til rekvisitter og ting til
poster
Oprindeligt forslag: For; 5, Imod; 2, Blankt: 1
Alternativt forslag: For; 6, Imod; 0, Blankt: 2
Alternativt forslag godtages, vi støtter med 800 kr til rekvisitter og ting til
poster. Alice kontakter.
9) Coaching:
a. Det forekommer nærmest umuligt at tage kontakt efter Sofie har
forsøgt. Ønsker vi fortsat at kæmpe for samarbejdet?
b. Vi ønsker at undersøge det gennem de tidligere deltagere af coaching
og deres vurdering deraf, og ønsker det gøre det anonymt.
c. Sofie prøver via andre midler at tage kontakt til tidligere kontakt hos
Rambøll og overvejer videre en vurdering af evaluering.
10) Status på samarbejdet med Hans Reitzels Forlag
a. Feedback fra Psyklen: De vil gøre nytte af de anmeldelser, de har plads
til, og resten vil lægges op på deres FB-side. Vi formidler kontakten til
HR-forlaget, og anmeldelsen gives videre til Psyklen. Fast frist: 2
måneder, ellers skal de aflevere bogen tilbage.
b. Vi rydder op på hylden af anmelder-bøger, og smider nogle i kassen,
som Den Lukkede og Tom kan få. Katrine hyper på Facebook.
c. Dimissionsudvalget: Boggaver, Sofie kontakter udvalget.
d. Pensumbøger: Må de bestilles? FAPIA-medlemmer må ikke gøre det,
men må gerne anmelde almene bøger. Man må gerne gøre det, men
kun én bog pr. anmeldelse.

11) Anden runde ansøgninger
a. Fuld Fontex: Ad Hoc, 3740 kr.- (17 pr. gæst) til julefesten, så billetprisen
kan mindskes. Der ansøges til dessert. FF ønsker at købe dessert lige gyldigt
hvad, men billetten bliver dyrere uden FAPIA-sponsorat. Den nye location
gør, at man skal købe mad gennem dem.
Vurdering: Skal der laves en støttende rammeaftale med FF? (kontaktperson)
Alternativt forslag 1: FAPIA støtter med 1540.- til dessert (7 kr x220 personer)
Alternativt forslag 2: FAPIA støtter 1600 kr til velkomstdrinks (8 kr x 200
personer).
Oprindeligt forslag: For; 0, Imod; 7; Blankt; 2
Alternativt forslag 1: For; 5, Imod; 1; Blankt; 3
Alternativt forslag 2: For; 5, Imod; 0; Blankt; 4
De 2 alternative forslag omdiskuteres, så FAPIA kan finde frem til en løsning.
Formanden af FF kontaktes angående: De søgte ikke om drink, fordi de ikke
mente, at FAPIA ville støtte alkohol.
Alternativt forslag 1: For; 0, Imod; 0, Blankt; 7
Alternativt forslag 2: For; 6, Imod; 0, Blankt; 3
Alternativt forslag 2 godtages og dette leveres tilbage til formanden, som
tidligere er kontaktet. Det vurderes derudover, at FAPIA skal i dialog med FF
angående en rammeaftale.
b. PIF: Ad Hoc, stadig ukendt beløb til leje af badminton ketsjere og fjerbolde
hos DGI huset. Da der ikke er søgt om et reelt beløb, afventes svar fra
ansøger, og derefter diskuteres ansøgningen. Efter kontakt med ansøger er
der stadig ikke indhentet et specifikt beløb. Godkendes ingenting nu, så kan
der kun bedømmes en støtte til 500 kr, da bestyrelsen skal mødes for et
større beløb. Der kan ikke søges med tilbagevendende kraft.
Oprindelig ansøgning: For; 0, Imod; 9, Blankt; 1
12) Mødekultur i bestyrelsen: Bestyrelsens deltagelse til møderne tages op. For
fremtiden: Procedure når der meldes fra: Sofie kontaktes ved framelding.
Man skal sørge for at sætte hele aftenen af til det, da det er et
helaftensmøde, og der ikke altid er mulighed for at stoppe ”tidligt”.

13) Dimissionsudvalgets rammeaftale: Stor post med print, da hver person der
deltager, får et udprint af sange/program i farve. Som foreslået af
bestyrelsen, så kunne der undersøges det sted, som Revyen benytter, men
dette er ikke en billigere løsning end ønsket. Instituttet er kontaktet, men her
kan en mulig løsning ikke findes. Med print og emblemer bliver det cirka 1000
kr dyrere. Pt får de 5025 til emblemer og 500 kr til print. Det er tidligere
diskuteret hvorvidt vi hellere vil sponsorere emblemer til de køb, der er.
Vi godtager Dim.udvalgets udspil om rammeaftalen. En fast pris med
emblemer til 20 kr og æsker til 10 kr. Der støttes med 7.800 kr. i alt.
14) Planlægning af julefrokost
a. Mad: Satser på at få mad udefra, må ikke overskride 110 kr.
Plan A: Åbyhøj slagter, 100 kr. pr. kuvert
Plan B: Salt og Peber, 108 kr. pr. kuvert
b. Sted: Forhistorisk (gratis)
c. Diverse:
Service: 800 kr
Rengøring: 900 kr
Pynt/udvalgsskilte: (sættes i november):
Indgravering i pokal (snapsekonkurrence):
Alkohol: Mindre end 5000 kr. men mere end sidste år (ca. 4200)
d. Billetpris:
Forslag 1: 100 kr.: For: 6, Imod: 3, Blankt: 1
Forslag 2: 110 kr.: For: 1, Imod: 7, Blankt: 2
Forslag 3: Kuvertpris: For: 6, Imod: 4, Blankt: 0
Forslag 4: 10 kr over kuvertpris: For: 3, Imod: 5, Blankt: 2
Det omdiskuteres:

Forslag 1: 100 kr.: For: 6, Imod: 2, Blankt: 2
Forslag 3: Kuvert: For: 4, Imod: 4, Blankt: 2
Bliver endeligt 100 kr.
e. Dato for salg: Kræver en officiel invitation, og så kan eventet oprettes
på enkelbillet. Cecilie og Line laver invi, Alice laver enkelbillet, sidste
tilmeldingsfrist afhænger af maden.
f. Inviterede:
Hele Psyklen (2/3 dele af redaktionsmødet)
Alle i udvalg: FF, Kursusgruppen, Hyggocampus, Skitursudvalg,
Dimissionsudvalget, Psykologisk studiecafé, Den Spændte Hjelm, KC,
Smør, Studienævnet, DPS, Det lille psykråd
PIF: Bestyrelse og koordinatorer (danse- og yoga-instruktører)
Revyen: Bestyrelse og koordinatorgruppen
g. Fordelingsopgaver:
Konkurrencer: Frederick, Asger, Line, Michael
Pynt/service: Cecilia, Natascha, Josephine
Enkelbillet: Alice, Michael
Mad: Natascha, Cecilia
Sprut: Asger, Michael
Booking af lokale og rengøring: Sofie og Katrine
Indgravering i pokalen: Cecilia
Tovholdere på projekt: Sofie og Katrine (resten må være over FB)

15) Status
a. Formanden (Sofie): Intet
b. Kassererne (Josephine og Katrine): Bogholderiet er dyrere end

forventet pga. FAPIA ikke kun er FAPIA, men indebærer også mange
andre udvalg og deres bilag. Bogholderne kører ikke fast pris men pr.
time. Senere kan en fast aftale udvikles. Derudover har der været
afholdt en workshop.
c. Psykrådssekretæren (Asger): Opstilling til valg d. 25 oktober
d. Kontoret (Frederick)

i. Kontor: Vi får en radio!
ii. Massage (Cecilia): Såfremt man er syg, er man bundet til at
betale, og ved aflysning skal man kontakte kontoret for løsning.
Ellers skal afmelding foregår senest 48t før og kan kun foregå
ved at møde op på kontoret. Man må gerne sælge videre. Kun
på kontoret.
iii. Egenterapi (Josephine): Intet nyt
iv. Specialepladser (Leonie):
v. Jobopslag: Praktikpladser er NO GO, DP’s retningslinjer skal
ligge på skrivebordet på commi på kontoret.
e. Kompendier

i. Salg (Alice): Sidste er solgt! Pengene kan hæves
ii. Fremstilling (Michael og Cecilia): Stakbogladen kunne være
interesseret i et samarbejde
f.

PR (Katrine, Natasha, Cecilia)
i. Hjemmesiden:
ii. Indlæg til Psyklen: …..
iii. Andet PR: Nye kondomer med lækkert design

g. Teknik og redskaber (Asger):
h. Referentansvarlig (Katrine):
i.

Interne udvalg
i. Psyklen (Michael)

ii. Fuld Fontex (Natasha)
iii. Kursusgruppen (Leonie)
iv. Hyggocampus (Natasha)
v. Fapias Skitur (Frederick)
vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Cecilia)
vii. Psykologisk Revy (Line)
viii. Dimissionsudvalget (Sofie)
ix. Kapsejlads (Asger)
x. Psykologisk studiecafe (Katrine)
xi. Den spændte hjelm (Leonie)
j.

Eksterne udvalg
i. Kein Cortex (Asger)
ii. Smøringsudvalget (Alice)
xii. Studienævnet (Sofie)
xiii. Høghens Disciple (Sofie)

16) Eventuelt: Nej

17) Godkendelse af referat: Done

18) Mødeevaluering: Dejligt møøøøøøde <3

