Mødeindkaldelse
15. marts 2015 kl. 17.00
Hos Leonie
Afbud eller senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39

Referat
1) Valg af dirigent
Sofie
2) Valg af referent
Leonie
3) Trivselsrunde
Afholdt
4) Opsamling af to-do-liste
Orientering og opsamling af tilbageværende punkter fra forrige bestyrelsesår.
5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden
Ingen punkter til eventuelt
6) Fastsættelse af næste to møder
d. 10. april klokken 15.00 hos Sofie
d. 12 maj klokken 16.00 hos Natasha
Det er vedtaget, at formanden melder datoer for møde ud på formand/kasserer gruppen på
facebook. Dette er for at udvalgene har mulighed for at få deres ansøgninger behandlet inden
evt. arrangementer.
7) Etablering af forretningsordenen
Orientering og gennemgang.

Et ønske om tilføjelser i forhold til beslutningstagen over facebook og beslutningstagen via
simpelt flertal ved afstemning.
Snak om stemmeprocedure i bestyrelsen ift. ansøgninger o.lign. Forslaget fra bestyrelsen lyder:
-

Først stemmes der om det oprindelige forslag i ansøgningen

-

Dernæst stemmes om de alternative forslag. 1 stemme til hvert/alle forslag.

Vi samler op på forretningsordenen næste gang.
8) Fordeling af ansvarsposter
Kontoransvarlig: Frederick
Kontorvagter: Frederick, Katrine, Cecilia, Line, Michael
Massage: Cecilia
Egenterapi: Josephine
Specialepladser: Leonie
Coaching: Line
Kompendiesalg: Alice, Michael
Kompendiefremstilling: Michael, Cecilia
PR/hjemmeside/instagram: Katrine, Natasha, Cecilia
Teknik og redskaber: Asger
Kontaktpersoner til interne og eksterne udvalg:
Psyklen: Michael
Fuld Fontex: Natasha
Kursusgruppen: Leonie
Hyggocampus: Natasha
Skitur: Frederick
PIF: Cecilia

Revy: Line
Høghens disciple: Michael
Dimission: Sofie
Kapsejlads: Asger
Netværksordningen: Josephine
Studienævnet: Sofie
Smøringsudvalget: Alice
KC: Asger
Rammeaftaler for det næste år imellem FAPIA og interne udvalg skal genforhandles inden dette
semester er forbi.
Slikmutter: Frederick
9) Ansøgninger
a) Kapsejlads:
Der søges om penge til at købe gule kasketter til kapsejladsen. Der søges om 4106 kroner, så
der kan købes 250 kasketter.
Er der en mulighed for, at kasketterne kan sælges på en evt. udvælgningsdag eller til
psykologiarrangementer? Der arbejdes på dette, da der også er snak om en udvælgningsdag
sammen med JUS og PF, hvor der ikke er mulighed for at sælge dem. KC og FF arbejder på at få
et par timer alene ved søen på udvælgningsdagen. Altså, er der stor sandsynlighed for, at der er
god mulighed for salg af kasketter til lukket psykologi arrangement.
Ansøgning i ordlydende form: 4106 kroner gives og kasketterne gives gratis ud til de
studerende. FAPIA giver 4106 for 250 kasketter.
2 for, 7 imod, 2 blank.
Ansøgningen i ordlydende form afvises.
Alternative forslag:
Forslag 1: Fortrinsret til FAPIA-medlemmer, kasketterne er gratis.
2 for, 7 imod, 2 blank

Forslag 2: FAPIA dækker et evt. underskud i forbindelse med salg af kasketter. Maksimal indsats
for at få kasketterne solgt forventes.
11 stemmer for.
Forslag 3: FAPIA dækker et evt. underskud i forbindelse med salg af kasketter og FAPIA sælger
kasketterne både på dagen og efterfølgende på kontoret.
0 for, 10 imod, 1 blank
Forslag 4: FAPIA dækker underskuddet og der skal være prisdifferentiering på kasketter i
forhold til medlemskab i FAPIA medlemmers favør hhv. 10/15 kroner.
4 for, 5 imod, 2 blank
b) Smøringsudvalget:
Der søges 2000 kroner til forplejning til ”Smør og monopolet” i form af vin og plastikglas. Der
forventes, at være et stort antal deltagere til arrangementet (+200) og der arbejdes på at få
arrangementet afholdt i søauditoriet.
Ansøgningen i sin ordlydende form afvises - 9 imod, 2 blank
Alternativt forslag:
Der gives 2000 kroner til vin og plastikglas ved afholdelse i søauditorierne. Hvis ikke
søauditorierne kan bookes, så gives 1500 kroner ved afholdelse i et mindre lokale.
Enstemmigt vedtaget.
10) Manglende bon fra KC
Ved FAPIAs julefrokost har KC købt mad for ca. 1000 kroner, som der ikke er en bon på. Hvad
gør vi med denne situation?
Det besluttes, at pengene eftergives med en reprimande til KC.
11) Projekt ”Final Cut”
Studieleder har kontaktet FAPIA med et forslag/ønske om, en markering af afleveringsdagen for
speciale med en slags reception/bar. Der tænkes en uformel fejring af specialeaflevering, som
ikke skal være i vejen for dimissionen.

Vi tænker, at det skal sendes videre til FF, KC og dimissionsudvalget, som må tage stilling til om
de er interesserede i sådan et arrangement.
12) Gammel/ny-bestyrelsesmiddag
a. Har vi lyst til at holde en?
Ja.
b. Praktiske rammer (dato, sted, tid osv.)
Evt. fælleslokale Mejlgade kollegiet. Datoforslag til en doodle: 29, april, 30. april eller
13. maj. Inviteret til klokken 18.00.
c. Mad og drikke
3 retters med alkohol i alle retter?
d. Gaver
e. Andet?
God idé med underholdning.
13) Ryste-sammen-hygge/tur
Undersøge muligheder for en forlystelsespark, men vi har brug for et ret hurtigt arrangement, så
vi kan ”rystes-sammen” snart.
Det bliver mandag d. 4. april om aftenen. Vi tager på Dalle Valle til aftensmad 18.30 og bowler i
Aarhus bowling hal klokken 21.00.
14) Drømme og ideer, samt visioner for det nye bestyrelsesår
Går videre til næste gang.
15) Indsamling af informationer og underskifter
Er gjort.
16) Status
a. Formanden (Sofie)
b. Kassererne (Josephine & Katrine)
c. Psykrådssekretæren (Asger)
d. Kontoret

i. Kontor
ii. Massage
iii. Egenterapi
iv. Specialepladser
v. Jobopslag
e. Kompendier

i. Salg
ii. Fremstilling
f. PR

i. Hjemmesiden
ii. Indlæg til Psyklen
iii. Andet
g. Teknik og redskaber
h. Interne udvalg

i. Psyklen
ii. Fuld Fontex
iii. Kursusgruppen
iv. Hyggocampus
v. Fapias Skitur
vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF)
vii. Psykologisk Revy
i. Eksterne udvalg

i. Kein Cortex
ii. Smøringsudvalget
iii. Dimissionsudvalget
iv. Studienævnet
v. Kapsejlads
17) Eventuelt
18) Mødeevaluering (+fotografering af den nye bestyrelse)

