
	  

Referat	  
19.	  maj	  2015	  kl.	  16.00	  

Hos	  Maria:	  Sølystgade	  40,	  1.	  tv,	  8000	  Aarhus	  C	  
Afbud	  eller	  senere	  ankomst	  til	  Pernille:	  40	  91	  97	  64 

 

	  

1) Valg	  af	  dirigent:	  Maria	  

2) Valg	  af	  referent:	  Christiane	  

3) Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  

-‐ Punkter	  til	  rettelse	  sendes	  til	  Thomas.	  

4) Opsamling	  af	  to-‐do-‐liste	  

-‐ Alice 

o Har	  taget	  kontakt	  til	  sommerlejren	  vedrørende	  et	  alternativt	  forslag,	  hvilket	  blev	  
godkendt.	  

o Har	  forhandlet	  rammeaftale	  med	  Hyggocampus	  

-‐ Emil	  

o Har	  forhandlet	  rammeaftale	  med	  Skitursudvalget.	  
-‐ Emilie	  

o Har	  købt	  gave	  til	  Sophia	  fra	  den	  gamle	  bestyrelse.	  	  
o Har	  skrevet	  til	  Høghen	  og	  fundet	  ud	  af,	  hvor	  gammel	  FAPIA	  egentlig	  er,	  hvilket	  er	  25	  

år.	  	  
o Har	  taget	  kontakt	  til	  Høghens	  Disciple	  ift.	  en	  rammeaftale.	  

-‐ Josephine	  

o Har	  undersøgt,	  om	  det	  er	  muligt	  at	  “låse	  hjemmesiden	  op”,	  så	  vi	  kan	  få	  adgang	  til	  
den	  privat.	  Vi	  ved	  stadig	  ikke	  helt,	  hvordan	  det	  er	  muligt.	  

-‐ Pernille	  

o Har	  inviteret	  de	  gamle	  bestyrelsesmedlemmer	  ift.	  dato	  og	  sted.	  
o Har	  snakket	  med	  sin	  juraven	  angående	  klausul	  til	  revyen.	  
o Har	  genforhandlet	  rammeaftale	  med	  Dimissionsudvalget.	  	  
o Har	  lagt	  adresselisten	  op	  på	  Facebook	  –	  skal	  dog	  rettes	  til	  næste	  møde.	  
o Har	  rettet	  navnet	  ud	  for	  “massage”.	  	  

-‐ Rasmus	  

o Har	  købt	  nyt	  regnskabsprogram.	  
o Har	  vendt	  rammeaftalen	  med	  Psyklen.	  

Dagsorden	  



o Har	  forhandlet	  rammeaftale	  med	  Kursusgruppen.	  
-‐ Thomas	  

o Har	  sørget	  for	  at	  få	  vedhæftet	  ansøgninger,	  da	  referatet	  blev	  offentliggjort	  på	  
hjemmesiden,	  så	  folk	  bedre	  kan	  følge	  med	  i	  referaterne.	  

5) Fastsættelse	  af	  næste	  møde	  

a. Den	  17.	  august	  klokken	  16.	  Sted	  er	  ikke	  bestemt	  endnu.	  	  

6) Ansøgninger	  

a. Køleskab	  til	  specialepladser	  

i. Søger	  om	  køleskab	  til	  specialepladser	  A	  og	  C.	  

ii. FAPIA-‐mærke	  på	  køleskabet	  

iii. Ansøgning	  i	  ordlydende	  form:	  Ikke	  vedtaget.	  	  

Alternativt	  forslag:	  1400	  kr.	  og	  eventuel	  levering:	  Enstemmigt	  vedtaget.	  

b. Nye	  kaffeautomater	  til	  de	  studerende	  

i. Ikke	  en	  korrekt	  ansøgning.	  Alice	  går	  i	  dialog	  med	  ansøgeren	  om	  andre	  

muligheder.	  

c. Fuld	  Fontex	  

i. Ansøgning	  i	  ordlydende	  form:	  Enstemmigt	  vedtaget.	  	  

d. Høghens	  Disciple	  

i. 	  Ansøgning	  i	  ordlydende	  form:	  Enstemmigt	  vedtaget,	  men	  opfordres	  til	  at	  

låne	  Kapsejladsudvalgets	  grill	  og	  bruge	  pengene	  til	  engangsgrill	  på	  kul.	  

e. Netværksordning	  

i. Forslag	  1:	  200	  kr.	  til	  første	  møde	  til	  hver	  gruppe	  (4400	  kr.)	  +	  450	  kr.	  til	  

workshoppen	  +	  Netværksordningen	  –	  støttet	  af	  FAPIA:	  Nedstemt	  (3	  

stemmer)	  

ii. Forslag	  2:	  200	  kr.	  (4400	  kr.)	  til	  fri	  afbenyttelse	  +	  450	  kr.	  til	  workshoppen	  +	  

Netværksordningen	  –	  støttet	  af	  FAPIA:	  Vedtaget	  af	  flertal	  (8	  stemmer)	  

7) Gammel/ny-‐bestyrelsesmiddag	  

a. Status	  
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Ansøgningsblanket 


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


Ansøger og dato: Fuld Fontex 
18.05.15 


Søges der ad hoc eller 
FAPIA-fonden?* 


Der søges ad hoc, da Fuld Fontex har rammeaftale med Fapia.  


Hvor mange penge 
søges? 


1000 kroner til leje af maskine 
8 * 120 = 960 kroner for 16 liter softice mix (120 kroner per 2 liter) 
5 * 45 = 225 kroner for 1 kilo drys/krymmel (45 kroner per 200 gram, men 
her har Johann formået at forhandle en endnu ikke specificeret rabat hjem.) 
I alt: 2185 kroner 
OBS: Man betaler dog kun for det man bruger! 
 Hvorfor søges der? 


Forklar kort relevans 
for 
psykologistuderende 


Vi ønsker at søge for en softice-maskine til vores sommerfest d. 4. juni 2015. 
Festen er nemlig med spisning, så vi vil gerne kunne give dem, der kommer, 
en sød overraskelse i form af softice til dessert efter maden. Vi havde 
allerede fra starten af luftet ideen om en softice-maskine til vores fest, da det 
passer godt ind i vores vejfest-tema for festen. Desværre har vi dog ikke helt 
råd til det. 
 
Det har relevans for de psykologistuderende, da vi er psykologis festudvalg 
og at der derfor kommer mange psykologistuderende til vores fester. Og det 
er netop dem, vi gerne vil give en sød overraskelse til festen.  
 
Rent praktisk så vil desserten være gratis og ikke påvirke billetprisen. 
Desuden kunne vi godt tænke os at sælge drikkevarer, hvor softicen indgår. I 
disse tilfælde vil vi dog kun tage penge for drikkelsen, så softicen stadig er 
gratis. Og selvfølgelig vil der skiltes med at Fapia har sponsoreret isen, 
såfremt ansøgningen går igennem.  


Søges der andre 
steder? 
 


Nej. 


Dato for afholdelse af 
arrangement (hvis 
relevant) 


04.06.15 


Kontaktoplysninger 
(navn, mail og 
telefon) 
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Ansøger og dato: Høghens Disciple 
18.05.15 


Søges der ad hoc 
eller FAPIA-
fonden?* 


Der søges via FAPIA-fonden.  


Hvor mange penge 
søges? 


I alt 399 kr til køb af fodbold, frisbees, grill, 1 sæt rundbold samt levering. 
1 Fodbold, 85 kr: 
http://www.stadium.dk/varemarker/soc/ovrigt/214768/soc-fb100-
football?SelectedProductUUID=yojCROinWTYAAAFLi6sKExQz#. 
VVniDPntmko 
4 frisbees, 36 kr: http://www.stadium.dk/sport/leg-
spil/sommerleg/204124/revolution-soft-flying-disc?Selected 
ProductUUID=KJDCROinvqwAAAFFMKllY1Mq#.VVnhs_ntmko 
10 engangsgrill, 190 kr: https://www.bilka.dk/hus-og-have/grill-og-
udekoekken/briket--og-kulgrill/ildmad-engangsgrill/p/100130741 
1 sæt rundbold, 59 kr: http:/www.stadium.dk/sport/leg-spil/sommerleg 
/204111/revolution-rounder-set?SelectedProductUUID=U_vCRO 
in5lwAAAFFJqllY1Mq#.VVnhwPntmko 
Levering med posten, 29 kr. 
 
 
 


Hvorfor søges der? 
Forklar kort 
relevans for 
psykologistuderen
de 


Høghens Disciple vil gerne lave deres 2. event for semestret og vil hjælpe de 
studerende med at skifte fokus fra alle eksamenerne til social adspredelse og 
sportslig aktivitet for en stund.  
 
Vi vil derfor gerne invitere på "sport og leg på plænen" en søndag eftermiddag 
og aften, hvor minoriteterne samt majoriteten af de psykologistuderende på PI 
kan spille spil, grille sammen, hygge sig og generelt komme hinanden ved. Dette 
kan bl.a. være i form af klassisk fodbold og rundbold, men da Høghens Disciple 
ikke er et decideret sportsudvalg som PIF er fokus snarere på sportslige lege i 
stil med vedlagte video, som er lige svære og sjove for alle: 
https://www.youtube.com/watch?v=ifuE2uIt0T4&feature=youtu.be&app=de
sktop  
 
Vi håber, at FAPIA vil sponsorere ovennævnte redskaber til eventet, som 
således også vil kunne bruges i lignende projekter fremover. FAPIA vil 
selvfølgelig blive krediteret for at projektet overhovedet er muligt. 
 


Søges der andre 
steder? 
 


Nej. 


Dato for afholdelse 
af arrangement 
(hvis relevant) 


3 







  


Kontaktoplysninge
r (navn, mail og 
telefon) 
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8) Jubilæum	  

a. Venter	  med	  at	  holde	  jubilæum	  til	  efteråret.	  

b. FAPIA	  har	  eksisteret	  i	  25	  år.	  

c. I	  dialog	  med	  Fuld	  Fontex	  om	  reception	  kombineret	  med	  Julefesten.	  

9) Ekstraordinær	  generalforsamling	  

a. Ikke	  meldt	  ud	  endnu,	  men	  bliver	  gjort	  snart.	  

10) Rammeaftaler	  

Flere	  af	  rammeaftalerne	  skal	  have	  rettet	  ordlyden,	  men	  er	  ellers	  tæt	  på	  at	  være	  klar	  til	  

underskrivning.	  

a. Psyklen	  

i. Ændring	  i	  ordlyd	  

b. Kursusgruppen	  

i. Skal	  skrives	  rent	  

c. Hyggocampus	  

i. Skal	  skrives	  rent	  

d. FAPIAs	  skitur	  

i. Mangler	  underskrift	  

e. Psykologisk	  idrætsforening	  (PIF)	  

i. Mangler	  underskrift	  

f. Psykologisk	  revy	  

i. Underskrevet	  

g. Dimissionsudvalget	  

i. Skal	  skrives	  rent	  og	  fremlægges	  for	  Dimissionsudvalget.	  

h. Kapsejlads	  

i. Underskrevet	  

i. Høghens	  Disciple	  



i. Udkast	  fra	  Høghens	  Disciple	  er	  sendt	  til	  FAPIA,	  som	  går	  i	  dialog	  med	  

Høghens	  Disciple	  omkring	  udformningen	  af	  rammeaftalen.	  

11) Budget	  

a. Vedhæftet	  som	  bilag	  


Ark1

						Alle opgivne tal er eksl moms, på nær *



		Indtægter				Budget 2015						Regnskab 2014						Overdragelser fra 2013

		Medlemsskaber		kr.		74,000.00				kr.		106,800.00				kr.

		Interne bestyrelsesarrangementer		kr.		600.00				kr.		1,010.00				kr.

		Kompendiesalg		kr.		278,006.00				kr.		278,006.00				kr.		93,446.61		Rusuge 2013

		Tilbagebetaling af lån		kr.		6,000.00				kr.		6,000.00				kr.

		Kontorartikler		kr.		1,000.00				kr.		1,055.50				kr.

		FAPIA's Julefrokost '15		kr.		8,000.00				kr.		8,000.00				kr.

		Diverse*		kr.		15,000.00				kr.		30,534.44				kr.		10,129.00		Lukning af konto

		Total		kr.		382,606.00				kr.		431,405.94				kr.





		Udgifter				Budget 2015						Regnskab 2014						Overdragelser fra 2013

		FAPIA-fond + Ad hoc		kr.		20,000.00		13334 afsat pr. 19/5		kr.		14,315.57		Herunder Rusugepulje		kr.

		Interne bestyrelsesarrangementer		kr.		1,275.00				kr.		984.45				kr.

		Fapias Julefrokost '15		kr.		12,000.00				kr.		12,023.39		Vedtaget brug		kr.

		Kinderæg		kr.		1,600.00				kr.		1,465.50				kr.

		Generalforsamling '15		kr.		1,772.03				kr.		795.35				kr.

		Kontorvarer + admin		kr.		5,000.00				kr.		5,555.22				kr.

		Kompendier		kr.		278,006.00				kr.		232,880.00				kr.

		Promovering		kr.		5,000.00				kr.		6,022.50				kr.

		Tour de Udvalg		kr.		2,000.00				kr.		0.00				kr.

		Force Majeure		kr.		500.00				kr.

		Gebyrer		kr.		4,000.00				kr.		7,369.95				kr.		10,495.50		Tilb. Samf

		Revisionsprogram		kr.		1,272.00				kr.

		Ekstern Revision		kr.		2,000.00

		Kursusgruppen		kr.		26,600.00				kr.		14,720.00				kr.

		Psyklen Ramme		kr.		1,700.00				kr.		839.20				kr.

		Psykologisk Revy 2015		kr.		15,500.00				kr.		12,500.00				kr.

		Hyggocampus		kr.		7,200.00				kr.		5,951.67				kr.

		Skitur 2014		kr.		4,200.00				kr.		2,426.13		Afholdt i 2015		kr.

		Psykrådet		kr.		2,000.00				kr.		795.82				kr.

		FAPIA (møder)		kr.		1,000.00				kr.		806.43				kr.

		PIF		kr.		5,550.00				kr.		969.00				kr.

		Dimissionsudvalget		kr.		6,500.00				kr.

		Kapsejlads		kr.		7,251.00		Pagaj, båd og vaders - som ad hoc, ikke ramme

		Høghens Disciple		kr.		3,000.00

		FAPIAs 25 års Jubilæum				15,000.00

		Tab (kassedifference mm.)		kr.		0				kr.		363.50				kr.



		Total		kr.		429,926.03				kr.		320,783.68				kr.		10,495.50



		Balance budget		kr.		-47,320.03

		Balance		kr.		110,622.26







Ark2





Ark3
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