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Mødeindkaldelse 
21. marts 2018 kl. 16.00 

Hos Bjørg – Norsgade 7R, 8000 Aarhus C 
Afbud eller senere ankomst til Michael: 42 70 57 27 

 

 

1) Valg af dirigent: Frey 

2) Valg af referent: Kat 

3) Trivselsrunde: Ny bestyrelse, og vi glæder os mega meget <3  

4) Opsamling af to-do-liste: Ingenting at komme efter, alt er tjek (y) 

5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden: Intet ekstra 

6) Fastsættelse af de næste to møder: Enten d. 16 eller 17 april hos Frey og Cille og baby. I 

maj er det d. 14 maj hos Ditte! 

7) Etablering af forretningsordenen:  

I forhold til punkt 2 tales det om hvorvidt man kan komme ind pr akklamation. Vi snakker 

derfor om hvorvidt vi skal notere, at der kun stemmes hemmeligt ved kampvalg, om 

hvorvidt vi skal notere, at man kan optages ved akklamation og mulighed for 

mistillidsvotum. Vi stemmer om hvorvidt vi ønsker den nye ordlyd. 9 af de 10 

tilstedeværende deltager i afstemningen, og af de 9 er det enstemmigt vedtaget. Man kan 

tilgå vedtægterne på hjemmesiden for at se Forretningsordenen.  

I forhold til punkt 7 diskuteres det hvorvidt, at FAPIA vil have ansøgninger 4 dage inden 

næste møde. I det seneste år har vi i FAPIA været søde at behandle sent modtagede 

ansøgninger, og vi ønsker derfor at tilføje, at formanden kan vurdere hvorvidt en for sent 

modtaget ansøgning kan medtages på dagsordenen. Ændringen er enstemmigt vedtaget.  

I forhold til punkt 8 diskuterer vi hvorvidt det skal i forretningsordenen, at man som 

udvalgsmedlem erklæres inhabil i kraft af, at man er medlem af en forening, der har sendt 

Dagsorden 
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en ansøgning. Vi diskuterer hvorvidt man kan skelne mellem brug af arrangementer og at 

sidde i en bestyrelse i forhold til, at man skal erklære sig inhabil. Efter diskussion stilles der 

ikke et alternativt forslag og punktet bibeholdes.  

I forhold til punkt 9 diskuteres det hvorvidt det skal noteres, at formanden har mulighed for 

at tilføje senere adspurgte punkter såfremt han eller hun vurderer, at der er plads til flere 

punkter. For: 9, Imod: 0, Blank: 1.  

I forhold til dagsordenens udformning stilles der et alternativt forslag 1, at statuspunktet 

opdeles i 2, og at udvalgs-drøftelse flyttes til fast punkt (punkt 7), og at bestyrelsens status 

fastholdes som et afsluttende statuspunkt (punkt 15).  

Et alternativt forslag 2 er, at statuspunktet sammenholdes, og at det hele flyttes op til punkt 

7, og at både bestyrelsen og udvalgene drøftes. Derved en bevarelse af statuspunktets 

udformning.  

Der stemmes om dagsordenens nuværende udseende: For: 0, Imod: 7, Blank: 3 

Alternativt forslag 1: For: 1, Imod: 8, Blank: 1 

Alternativt forslag 2: For: 9, Imod: 0, Blank: 1 

8) Fordeling af ansvarsposter  

Næstformand: Katrine 

Specialepladser: Cecilie 

Kompendier: Ida og Jacob 

Kontoransvarlig: Bjørg 

Teknik og redskaber: Sofie 

Kontorvagter: Bjørg, Sofie, Cecilie, Marco 

Massageordning: Bjørg 

Egenterapi: Lennart 

HR: Marco 

PR: Ditte, Marco, Lennart, Katrine 

Udvalg: 

Psyklen: Ida 
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Fuld Fontex: Katrine 

Kursusgruppen: Lennart 

Hyggocampus: Jacob 

FAPIAs skitur: Katrine 

Psykologisk Idrætsforening (PIF): Cecilie 

Psykologisk Revy: Lennart 

Kapsejlads: Katrine  

SAMF-styregruppen: Frey 

Dimissionsudvalget: Marco 

Psykologisk Studiecafé: Bjørg 

Kein Cortex: Sofie 

Smøringsudvalget: Frey 

Studienævnet: Ditte 

Hyggeudvalget: Ida, Jacob, Katrine 

9) Kasserernes rolle 

Lenni præsenterer hvad kasserernes rolle er i forbindelse med, at de andre i bestyrelsen ikke har 

mulighed for at få så meget indblik i netop denne rolle, da denne rolle vælges på GF og ikke mellem 

bestyrelsesmedlemmerne.  

10) Ansøgning 

a. Smøringsudvalget: 

Der søges om 315kr af FAPIA fonden. Pengene søges til et påskearrangement for de 

pskykologistuderende. Der bliver vist film og lavet påskeklip + æggepust. Der 

forventes af få mellem 20 og 40 deltagere. De vil servere det overskydende vin fra 

Smør og Monopolet 3.0. Der ønskes at FAPIA med ansøgningen støtter hele 
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arrangementet, så der således ikke søges penge/fås penge andre steder fra.  

Igen diskuteres forholdet med Smør i forbindelse med en rammeaftale. Det bringes 

på banen, at udvalget får relativt stor støtte, og at nogle af vores interne udvalg får 

mindre økonomisk støtte. Det diskuteres hvorvidt arrangementet kunne være 

selvbetalt, da der i forvejen gives noget til selve arrangementet, og så kan det godt 

forsvares, at tage egenbetaling. 

Der stemmes om ansøgningen i dens ordlydende form: Ansøgningen afvises 

enstemmigt. Frey vender tilbage til Mads fra Smør.  

11) Gammel/ny-bestyrelsesmiddag 

a. Har vi lyst til at holde en? JA! 
b. Praktiske rammer (dato, sted, tid osv.) d. 6 april, d. 7 april, 12. april, 19. april, 20. april,  

Når dato er meldt ud, tjekker alle hvorvidt de kan holde det.  
c. Mad og drikke:  

Tema: Tropical 
Frey laver en afstemning på FB, hvor man skal melde sig til de forskellige 
ansvarsposter. Forret, hovedret, dessert, gaver, pynt og snacks og lidt alkohol. 
Budgettet sættes til 1000kr støttet af FAPIA-puljen, mens resten er egenbetaling af 
den ny bestyrelse.  

 
12) Ryste-sammen-hygge/tur 

Arrangementet må gerne ligges i april-maj. Hyggeudvalget kigger på det, folk er bare mega 

klar på at lave alle mulige ting.  

13) Drømme og ideer til det nye år 

Vi drøfter drømme og idéer til det kommende år. Flere til GF, bedre fællesskabsfølelse, bedre 

økonomisk samarbejde mellem bogholdere og kasserer i alle udvalg, indhente de tabte 

medlemmer, at FAPIA’s begrænsede økonomi deles bedre så de studerende er mere 

opmærksomme på, at vi har brug for dem. Mere PR og mere intern hygge med udvalgene, 
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så de finder ud af, hvad FAPIA er. Tydeliggørelse af, at FAPIA er udvalgene. FAPIA-video: At 

bruge videoer hvor vi har udvalgene med, så man kan se, hvordan udvalgene er i videoen og 

en del af FAPIA. Blive klogere på vores medlemmer og målrette FAPIA efter medlemmerne. 

En psykologiblog med både FAPIA og udvalg – måske på studieportalen? Specialepladserne 

strømlines. Fortsat masser af #FAPIAliving og #FAPIAloving. Et internt engagement og lyst til 

at gøre de opgaver, vi tager på os. Udadtil at vi ikke bare sparer og skærer, men at vi også 

kan skabe et godt ry.  

14) Indsamling af informationer og underskifter 

15) Status  

a. Formanden (Michael) 

b. Kassererne (Lennart og Sofie) 

c. Psykrådssekretæren (Ditte) 

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  

viii. Kapsejlads 

ix. Dimissionsudvalget 

x. Psykologisk Studiecsafé 

i. Eksterne udvalg 

i. Kein Cortex 

ii. Smøringsudvalget  

iii. Studienævnet 

16) Eventuelt 

17)  Mødeevaluering  


