Mødeindkaldelse
7. juni 2017 kl. 14.00
Hos Cecilie og Michael
Afbud eller senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39

Dagsorden
1) Valg af dirigent: Michael F
2) Valg af referent: Cecilie
3) Trivselsrunde: Jubii, vi har det godt!
4) Opsamling af to-do-liste: Ser fint ud – alle har styr på, hvad de mangler.
5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden: Tjek (Y)
6) Fastsættelse af de næste møde: 17 august kl. 09 hos Lennart + 29 eller 30 august kl. 16 hos
Cecilia eller Katrine
7) Hans reitzels aftale: Strømligning af, hvordan vi håndterer Hans Reitzel. Vi har uopfordret
modtaget 5 bøger mærket til Psyklen. Vores forslag er, at FAPIA laver et PR-indslag, så de
studerende kan se, at de har mulighed for at lave en boganmeldelse, som deles på HRs
hjemmeside. Cecilia står for pr-indslag.
a. Tidsramme for anmeldelse af bøger
i. 8 uger fra modtagelse af bogen – hvis ikke kan bogen ikke beholdes.
b. Hvor kan boganmeldelser findes?
i. Vi skal modtage boganmeldelsen på PDF og denne videresender vi til
forlaget. Vi håber, at HR er med på forslaget, men hvis ikke vil vi foreslå
Psyklen, at de kan dele anmeldelserne på Google drev, så linket kan sendes
til HR.
c. Hvor skal bøgerne stå?
i. Modtages en uopfordret bog med op på kontoret, sender et billede til
Psyklen og de skal finde ud af, om de vil anmelde den. Hvis de ikke vil det
sættes den på hylden, og alle kan komme forbi for at anmelde bogen. Når
der er ca. 5 bøger reklamerer FAPIA for nye bøger på hylden.

ii. Modtages bogen til en person, som har bestilt den for at anmelde bogen, så
kontaktes vedkommende af kontorvagten, så bogen kan afhentes. Datoen
for afhentning noteres, så vi ved, hvornår der er gået 8 uger.
8) Update på rammeaftaler (Husk Fredes punkt)
a. Psyklen er færdig
b. Kursusgruppen er færdig
c. Hyggocampus er færdig
d. Skitur er færdig
e. PIF er færdig: vi støtter dem med CODA, så de får 3000 kr. i tilskud og skal bruge
disse penge til selv at stå for det. Eventuelt overskud genereres tilbage til FAPIA.
f. Revyen er færdig.
g. Fuld Fontex er færdig.
h. Dimissionsudvalget er færdig.
i. Den spændte hjelm er færdig.
j. Netværksordning er færdig.
k. Psykologisks studiecafe er færdig
l. Skitursudvalget er færdig og godtager vores forslag vedrørende ændringer i
rammeaftalen. Er positive over for forslag vedrørende sponsorater.
9) FAPIAs aftale med instituttet (godkend referat)
a. Den skal være færdig inden 1/10. Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde (d. 29
eller 30 august).
10) Rusugen/sommerferie:
a. Sommerferie:
i. Kontoransvarlig laver en plan over hvem der tjekker mail i sommerferien.
ii. Vi tilbyder ikke massage i sommerferien.
b. Rusuge – forslag til hvad FAPIA skal bidrage med?
i. Planche af en hønemor, hvor kyllingerne symboliserer udvalgene for bedre at
illustrere, hvad FAPIA er. PR-udvalget er tovholder.
ii. Klistermærker med stikord (f.eks. egenterapi, kompendier) på eventuelt
sponsorerede varer.
iii. Klistermærke på en bowle, som der kan være slik i.

11) Oprydning af mødelokalet: Cecilia (kl 13-15) og Michael (kl. 13-15) deltager.

12) Mail fra AU IT: Vi har haft besøg af Berit (it-supporter) på kontoret. De er i gang med at
lukke h-drevet ned, og det ser ikke ud til, at vi har brugt h-revet siden 2012, men at alt
access og f.eks. pengekassen kører derover. De har blot flytte det, der ligger på h-drevet nu,
over på o-drevet. Sofie er dataejer på o-drevet.
Vi får en ny computer, som kan ”trække” o-drevet.
13) Godkendelse af update på ansøgningsskema (godkendelse af referat): Ansøgningsskemaet
til ansøgning af penge hos FAPIA er færdigt og lægges op på Facebook, så vi kan læse det
igennem og godkende.
14) Status
a. Formanden (Sofie): Møde den 13 med Jan Tønnesvang. Hele bestyrelsen skal ikke

repræsentere FAPIA, så Sofie tager afsted. Alle udvalg skulle være repræsenteret.
b. Kassererne (Katrine og Lennart): Katrine kunne godt tænke sig at se et nyt budget fra

DIM-udvalget.
c. Psykrådssekretæren (Ditte): Der har været afholdt et møde om mødelokalet – der

skal være en dukseordning, så der er nogle, der hele tiden har ansvar for, at det er
pænt. Der skal være en straf, hvis ikke det er pænt. Der har været tale om en straf
på 100 kr., men det var folk ikke glade for. Derfor blev det vedtaget, at straffen er
karantæne fra mødelokalet. Det lille Psykråd vedtager den specifikke straf på deres
næste møde. Dukseordningen går ud på, at hvert udvalg har ansvaret en måned ad
gangen, hvor de mindst en gang om ugen skal sende en fra udvalget op for at tjekke
op på lokalet.
d. Kontoret

i. Kontor (Frederick)
ii. Massage (Cecilia): Massøren stopper og vil gerne finde en ny for os, men vi
har ikke rigtig hørt fra hende.
iii. Egenterapi (Louise)
iv. Specialepladser (Olivia)
v. Jobopslag
e. Kompendier (Michael F og Cecilia)

i. Salg : Michael og Cecilia er på kontoret når russerne kommer.
ii. Fremstilling
f. PR (Cecilia, Katrine, Ditte, Michael S): Forslag - Kan egenterapi/massage få en side i

Psyklen med reklame hhv. hver anden gang.
i. Hjemmesiden: alle skal have adgang og oplæres i brug af hjemmesiden.

ii. Indlæg til Psyklen
iii. Andet
g. Teknik og redskaber (Katrine):Det er blevet meldt ud på formand/kasserer gruppen,

at de skal kontakte Katrine/komme forbi kontoret for at låne redskaber.
h. Interne udvalg

i. Psyklen (Louise)
ii. Fuld Fontex (Michael F)
iii. Kursusgruppen (Cecilie)
a.iii.1.

Ønsker at indgå aftale med PSM (Psykriatrisk Selskab for

Medicinstuderende) med henblik på at dele adgang til foredrag.
Kravet fra FAPIA er, at Kursusgruppen skal opretholde samme antal
foredrag (8 stk) som hidtil og det samme skal PSM (8-10 stk.) og
holde sig inden for samme budget.
a.iii.1.a.

a.iii.2.

Afstemning
a.iii.1.a.i.1.

For: Enstemmigt vedtaget

a.iii.1.a.i.2.

Imod: 0

Ønsker at afsætte en lille sum af det årlige beløb, som de

modtager af FAPIA, til snacks til mødeafholdelse. Dette er vi imod.
a.iii.3.

Punkt på dagsordenen vedrørende økonomi og diskussion

om en eventuel ekstraordinær generalforsamling.
iv. Hyggocampus (Cecilia)
v. Fapias Skitur (Frederick)
vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Katrine)
vii. Psykologisk Revy (Lennart)
viii. Kapsejlads (Sofie)
ix. Dimissionsudvalget (Sofie)
x. Den Spændte Hjelm (Olivia)
xi. Psykologisk studiecafe (Cecilia)
xii. Netværksordningen (Michael S)
i. Eksterne udvalg

i. Kein Cortex (Frederick)
ii. Smøringsudvalget (Micheal S)
iii. Studienævnet (Ditte og Sofie): En ny kandidatuddannelse er på tale. Pt. er
den bygget op omkring at skulle i praktik, men det er svært for AU at dække

os ind under denne ordning, da de studerende ikke møder op til bl.a.
undervisning. Der tales derfor om hvordan kandidatuddannelsen kan blive
mere specialist-orienteret, så der kan vælges, hvad der er spændende. Det
er dog en udfordring at få alle typer af studerende til at passe ind i denne
ordning, så det er ikke så fleksibelt.
Derudover er der indført anonymisering for alle studerende på
eksamensopgaver.
Ift. dispensationer er der nogle mere strikse krav til lægeerklæringerne.
Studienævnet vil sørge for kontakt til de årgange, som info vedrørende
lægeerklæring er særligt vigtigt for (f.eks. årgange med mødepligt).
15) Eventuelt (godkendelse af referat)
a. Lukning af kassen på kontoret som punkt til mødet den 29. Eller 30. august.
16) Mødeevaluering: Vi har haft et dejligt møde J

