Mødeindkaldelse
7. juni 2016 kl. 16.00
Hos Katrine. Afbud eller senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39

Dagsorden
1) Valg af dirigent
Cecilia
2) Valg af referent
Josephine
3) Trivselsrunde
Tjek
4) Opsamling af to-do-liste
Tjek
5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden
Tjek
6) Fastsættelse af de næste to møder
Fapias næste to møder bliver:
-

Tirsdag d. 16. august

-

Onsdag d. 14. september

7) Kursusgruppen
Kursusgruppen har anmodet om at få lov til at give dem selv fortrinsret til at købe billetter
til kurserne, fordi det har været meget vanskeligt for kursusgruppen at skaffe medlemmer i
udvalget. Rationalet er, at fortrinsretten kan gøre det attraktivt at være med i udvalget, og
de ønsker at få det skrevet i deres rammeaftale frem for vedtægterne.

Det blev foreslået, at der til rammaftalen fastsættes et loft for, hvor mange, der pr. kursus
kan få fortrinsret.
Forslag: Pr. kursus må kursusgruppens medlemmer få fortrinsret til 10 % af pladserne (med
oprunding til hele tal).
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8) Rammeaftaler
Tjek
9) Arrangement om stalking
Helle har skrevet og spurgt, om vi kunne være interesserede i at stå for at afholde et
arrangement om stalking. Fapia spurgte Kursusgruppen, om de ville stå for det, og de har
sagt ja.
10) Status
a. Formanden (Sofie)
b. Kassererne (Josephine og Katrine)
c. Psykrådssekretæren (Asger)
d. Kontoret (Frederick)

i. Kontor
Der indføres Dropbox på kontoret.
Kontoret lukker fra torsdag d. 9. juni.
ii. Massage (Cecilia)
iii. Egenterapi (Josephine)
iv. Specialepladser (Leonie)
v. Jobopslag
e. Kompendier

i. Salg

(Alice)

ii. Fremstilling (Michael og Cecilia)
f.

PR (Katrine, Natasha, Cecilia)
i. Hjemmesiden
ii. Indlæg til Psyklen
iii. Andet PR

g. Teknik og redskaber (Asger)

h. 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)
i.

Eksterne udvalg
i. Kein Cortex (Asger)
ii. Smøringsudvalget (Alice)
iii. Studienævnet (Sofie)
iv. Høghens Disciple (Michael)

11) Eventuelt
12) Mødeevaluering

