
Referat	  til	  FAPIAs	  Generalforsamling	  2017-‐03-‐03	  
	  

Sofie	  byder	  velkommen	  og	  gennemgår	  dagsordenen.	  

	  

1.   Dirigent	  

Thomas	  Klitgaard	  

	  

2.   Referent	  

Christiane	  Jensen	  

	  

3.   Etablering	  af	  endelig	  dagsorden	  

Dagsordenen	  godkendes.	  

	  

4.   Stemmeprocedure	  

Bestyrelsens	  forslag	  godkendes.	  Afstemningen	  gøres	  ved	  et	  simpelt	  flertal.	  Afstemning	  om	  

bestyrelsespladser	  ved	  kampvalg	  sker	  ved	  hemmelig	  afstemning.	  Rasmus	  og	  Cecilie	  er	  stemmetællere.	  De	  

må	  gerne	  selv	  stemme,	  men	  må	  ikke	  stille	  op.	  

	  

5.   Årsberetning	  fra	  formanden	  

En	  stor	  del	  af	  året	  har	  handlet	  om	  at	  gøre	  FAPIA	  helt	  lovlig	  -‐	  også	  på	  de	  parametre,	  FAPIA	  ikke	  vidste	  

fandtes.	  Bogholderiet	  hjælper	  FAPIA	  med	  regnskabet,	  og	  FAPIA	  er	  begyndt	  at	  betale	  afgift	  til	  KODA.	  

FAPIA	  vil	  gerne	  arbejde	  i	  overensstemmelse	  med	  andre	  organer,	  fx	  Dansk	  Psykologforening.	  Dette	  handler	  

fx	  jobopslag	  på	  Facebook,	  hvor	  FAPIA	  værner	  om	  den	  faglighed,	  som	  er	  i	  vores	  sektor.	  Derfor	  vil	  FAPIA	  ikke	  

videreformidle	  studiejobs,	  der	  ikke	  har	  ordentlige	  vilkår.	  Aleksander	  Miller	  påpeger,	  at	  FAPIA	  ikke	  er	  et	  

politisk	  organ,	  men	  at	  fagligheden	  er	  vigtig	  at	  værne	  om.	  Sofie	  svarer,	  at	  FAPIA	  har	  fået	  retningslinjer	  fra	  

Dansk	  Psykologforening,	  som	  de	  kan	  holde	  op	  mod	  de	  studiejobs,	  de	  får	  ind.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  et	  

samarbejde	  på	  en	  måde,	  så	  FAPIA	  bliver	  politisk.	  

FAPIA	  har	  arbejdet	  med	  at	  strømligne	  ansøgningsprocessen	  om	  midler,	  så	  alle	  kan	  blive	  vurderet	  ens.	  

Der	  arbejdes	  med	  at	  gøre	  massage	  og	  egenterapi	  lettere	  tilgængeligt.	  Massage	  er	  godt	  bredt	  ud	  til	  de	  

psykologistuderende,	  mens	  egenterapi	  endnu	  ikke	  er	  ligeså	  udbredt.	  Man	  kan	  se	  oversigten	  over	  

egenterapi	  på	  hjemmesiden.	  Aleksander	  Miller	  gør	  opmærksomhed	  på,	  at	  psykologerne	  ikke	  nødvendigvis	  

vil	  have	  de	  billigere	  priser	  synlige	  på	  internettet.	  	  

FAPIA	  vil	  gerne	  være	  mere	  synlige	  og	  har	  arbejdet	  meget	  med	  det	  de	  sidste	  to-‐tre	  år.	  



6.   Årsregnskab	  fra	  kassererne	  	  

Katrine	  og	  Josephine	  præsenterer	  årsregnskabet.	  Dette	  år	  har	  givet	  et	  underskud	  på	  omkring	  90.000	  i	  alt,	  

hvor	  FAPIA-‐bestyrelsen	  står	  står	  for	  et	  underskud	  på	  cirka	  54.000	  kr.	  Lige	  nu	  står	  der	  cirka	  475.000	  på	  

kontoen.	  

Overordnet	  set	  er	  der	  et	  ønske	  om	  at	  bruge	  af	  kistebunden.	  I	  år	  er	  der	  brugt	  penge	  på	  25	  års	  jubilæum,	  nyt	  

bogholderi,	  cirka	  14.000	  kr.	  på	  ad	  hoc	  ansøgninger	  og	  cirka	  6000	  kr.	  fra	  FAPIA-‐fonden.	  Der	  er	  herudover	  

brugt	  penge	  på	  KODA,	  administration	  og	  rammeaftaler	  med	  udvalg.	  

Der	  kom	  cirka	  700	  nye	  medlemmer	  af	  FAPIA	  dette	  år.	  

	  

De	  forskellige	  regnskaber	  vises	  for	  de	  udvalgene	  under	  FAPIA.	  Regnskabet	  er	  blevet	  godkendt	  af	  de	  kritiske	  

revisorer	  Lindis	  Jørgensen	  og	  Aleksander	  Miller.	  

	  

Fremadrettet	  sigter	  FAPIA	  mod	  at	  halvere	  underskuddet,	  en	  reduktion	  i	  prisen	  for	  bogholderiet	  og	  et	  ønske	  

om	  at	  hæve	  medlemskontingentet	  med	  20	  kr.	  

	  

7.   ”Like	  nummer	  1000”	  

Der	  er	  ifølge	  Frederick	  Entino	  ikke	  underskud	  på	  like-‐kontoen,	  for	  FAPIA	  har	  nået	  1000	  likes.	  Derfor	  har	  

FAPIA	  lavet	  en	  konkurrence.	  William	  Peray	  vinder	  konkurrencen	  og	  alle	  klapper.	  

	  

8.   Medlemskontingent	  	  

Bestyrelsens	  vurdering	  er	  120	  kr.	  for	  helårligt	  og	  100	  kr.	  for	  halvårligt	  medlemskontingent.	  Det	  

indeværende	  år	  har	  det	  været	  100	  kr.	  for	  helårligt	  og	  85	  kr.	  for	  halvårligt	  medlemskontingent.	  Argumentet	  

for	  en	  prisstigning	  er,	  at	  det	  er	  blevet	  dyrere	  at	  være	  en	  forening.	  FAPIA	  er	  for	  fællesskabet,	  hvorfor	  

forskellen	  mellem	  et	  halvårligt	  og	  helårligt	  ikke	  er	  særlig	  stor.	  En	  prisstigning	  vil	  også	  hjælpe	  FAPIA	  med	  at	  

være	  økonomisk	  bæredygtig.	  	  

	  

Spørgsmål	  kommer	  op	  omkring,	  om	  man	  har	  overvejet	  et	  livsvarigt	  medlemskab	  af	  FAPIA.	  Der	  svares	  med	  

overvejelser	  omkring	  refunderinger,	  at	  udgifterne	  er	  meget	  skiftende,	  om	  det	  er	  for	  mange	  penge	  man	  skal	  

betale	  på	  én	  gang.	  Man	  kan	  kombinere	  mulighederne,	  så	  man	  kan	  købe	  for	  ét	  år	  og	  for	  fem	  år.	  Forslaget	  

herop	  noteres	  også	  under	  ønsker	  til	  fremtiden.	  

	  

Der	  kommer	  et	  spørgsmål	  omkring,	  om	  det	  vil	  give	  et	  forkert	  signal	  at	  FAPIA	  hæver	  prisen,	  samtidig	  med	  de	  

siger	  at	  kistebunden	  skal	  væk?	  Udgifterne	  er	  steget	  betragteligt,	  og	  man	  har	  et	  ønske	  fra	  FAPIAs	  side	  om	  at	  



gøre	  det	  til	  en	  mere	  bæredygtig	  udvikling,	  så	  FAPIA	  overlever	  i	  mere	  end	  4	  år.	  FAPIA	  sigter	  stadig	  på	  at	  gå	  

45.000	  kr.	  i	  underskud,	  hvilket	  er	  en	  halvering	  for	  i	  år.	  Der	  er	  et	  ønske	  om	  at	  FAPIA	  kommer	  til	  at	  ligge	  

omkring	  de	  200.000	  kr.	  på	  kontoen,	  så	  der	  er	  en	  sikkerhed,	  hvis	  der	  et	  år	  ikke	  kommer	  lige	  så	  mange	  

indtægter	  som	  i	  år.	  Der	  er	  kommet	  flere	  udvalg	  til,	  som	  koster	  flere	  penge	  for	  FAPIA.	  FAPIA	  vil	  meget	  gerne	  

have	  flere	  udvalg,	  men	  hver	  gang	  der	  kommer	  ét	  ekstra	  udvalg,	  er	  der	  flere	  omkostninger.	  

	  

Da	  FAPIA	  i	  sin	  tid	  valgte	  at	  sætte	  kontingentet	  ned	  fra	  150	  kr.	  til	  100	  kr.,	  var	  det	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  gå	  i	  minus.	  

De	  seneste	  to	  bestyrelser	  har	  været	  bedre	  til	  at	  give	  penge	  til	  ansøgninger,	  og	  der	  er	  sket	  en	  udvikling	  i	  

antallet	  af	  ansøgninger.	  Der	  er	  sket	  en	  radikal	  ændring	  i	  de	  sociale	  forhold	  på	  studiet.	  

	  

Muligheden	  for	  fastholdelse	  af	  nuværende	  medlemskontingent	  opstilles.	  Her	  er	  der	  tale	  om	  100	  kr.	  for	  

årligt	  og	  85	  kr.	  for	  halvårligt	  medlemskontingent.	  

	  

Der	  stemmes	  om	  to	  forslag:	  

1)   120	  kr.	  for	  årligt,	  og	  100	  kr.	  for	  halvårligt	  medlemskontingent.	  

2)   100	  kr.	  for	  årligt,	  og	  85	  kr.	  for	  halvårligt	  medlemskontingent.	  

	  

Forslag	  1)	  er	  enstemmigt	  vedtaget.	  Derfor	  er	  medlemskontingentet	  fremover	  120	  kr.	  for	  årligt	  og	  100	  kr.	  for	  

halvårligt	  medlemskontingent.	  

	  

9.   Vedtægtsændringer	  

Paragraf	  17:	  	  

Nuværende:	  

Bestyrelsen	  udfærdiger	  selv	  sin	  forretningsorden,	  i	  overensstemmelse	  med	  vedtægterne,	  

efter	  generalforsamlingen.	  Denne	  skal	  offentliggøres	  i	  medlemsbladet	  inden	  udgangen	  af	  

næstfølgende	  måned.	  

Mulig	  ændring:	  

Bestyrelsen	  udfærdiger	  selv	  sin	  forretningsorden,	  i	  overensstemmelse	  med	  vedtægterne,	  

efter	  generalforsamlingen.	  Denne	  skal	  offentliggøres	  på	  FAPIAs	  hjemmeside	  inden	  udgangen	  

af	  næstfølgende	  måned.	  

	  

Ændringen	  er	  enstemmigt	  vedtaget.	  



	  

Paragraf	  23:	  

Nuværende:	  

	   Stk.	  1.	  Ansøgninger	  om	  bevillinger	  behandles	  på	  bestyrelsesmøderne.	  

	   	  

Stk.	  2.	  I	  hastetilfælde	  kan	  beslutninger	  angående	  bevillinger	  af	  op	  til	  kr.	  3.000	  afgøres	  ved	  

afstemning	  over	  elektroniske	  medier,	  hvor	  samtlige	  bestyrelsesmedlemmer	  er	  underrettet,	  

og	  minimum	  9	  bestyrelsesmedlemmer	  har	  afgivet	  stemme	  (for,	  mod	  eller	  blank)	  samt	  haft	  

mulighed	  for	  at	  udtrykke	  holdninger	  og	  få	  besvaret	  eventuelle	  spørgsmål	  om	  pågældende	  

bevilling.	  

	  

Stk.	  3.	  I	  tilfælde,	  hvor	  ovenstående	  elektroniske	  afstemningsprocedure,	  grundet	  tidspres,	  vil	  

være	  uhensigtsmæssig,	  kan	  en	  kasserer	  og	  formanden	  i	  fællesskab	  beslutte	  at	  bevillige	  op	  til	  

kr.	  2000.	  En	  sådan	  beslutning	  fremlægges	  og	  begrundes	  skriftligt	  på	  førstkommende	  

bestyrelsesmøde.	  

	  

Mulig	  ændring:	  

Beløbet	  ændres	  til	  500	  kr.	  i	  både	  stk.	  2	  og	  3.	  

	  

Ændringen	  vedtages	  med	  28	  stemmer	  for	  og	  1	  blank	  stemme.	  

	  

Paragraf	  24	  

Nuværende	  

Stk.	  1.	  Bestyrelsen	  holder	  møde	  mindst	  en	  gang	  om	  måneden	  

Stk.	  2.	  Der	  skal	  føres	  referat	  over	  hvert	  bestyrelsesmøde.	  Referaterne	  godkendes	  på	  

næstkommende	  bestyrelsesmøde	  og	  offentliggøres	  højst	  7	  dage	  derefter	  på	  FAPIAs	  

hjemmeside.	  

Stk	  3.	  Alle	  bestyrelsesmøder	  er	  åbne	  for	  psykologistuderende	  ved	  Aarhus	  Universitet.	  Dette	  

kan	  dog	  fraviges	  i	  særtilfælde.	  Dagsordenen	  for	  bestyrelsesmøderne	  skal	  være	  offentligt	  

tilgængelige	  på	  FAPIAs	  hjemmesiden	  senest	  to	  hverdage	  før	  mødet.	  

	  

Mulig	  ændring:	  

	   Stk.	  1:	  Der	  tilføjes:	  På	  nær	  i	  juli	  måned.	  



	   Stk.	  2:	  Referatet	  godkendes	  i	  slutningen	  af	  indeværende	  møde.	  

	  

Ændringen	  vedtages	  enstemmigt.	  

	  

Paragraf	  28:	  

Stk.	  1.	  FAPIA	  har	  økonomiske	  forpligtelser	  over	  for	  udvalg	  og	  andre	  grupper	  i	  henhold	  til	  

gældende	  rammeaftaler.	  

Stk.	  2.	  Rammeaftaler	  kan	  opnås	  ved	  almindelig	  ansøgning	  til	  FAPIA.	  

Stk.	  3.	  Rammeaftaler	  er	  gældende	  efter	  underskrift	  af	  FAPIAs	  formand	  samt	  formanden	  fra	  

det	  respektive	  udvalg	  eller	  gruppe.	  

Stk.	  4.	  Rammeaftaler	  løber	  frem	  til	  den	  opsiges	  af	  en	  af	  parterne,	  medmindre	  andet	  er	  anført	  

i	  aftalen.	  

Stk.	  5.	  Alle	  rammeaftaler	  genforhandles	  eller	  opsiges	  umiddelbart	  efter	  FAPIAs	  årlige	  

generalforsamling.	  

Stk.	  6.	  Særlige	  opsigelsesvilkår	  kan	  indskrives	  i	  en	  rammeaftale.	  

	  

Mulig	  ændring:	  

FAPIA	  fremsætter	  et	  forslag:	  

Til	  stk.	  4:	  Rammeaftaler	  løber	  frem	  til	  den	  anførte	  dato	  på	  kontrakten	  

medminde	  ren	  utidigt	  opsiges	  af	  én	  af	  parterne.	  

	   	   Stk.	  5	  slettes.	  

	   Alternativt	  forslag:	   	   	  

Stk.	  5	  slettes	  og	  stk.	  4	  beholdes	  i	  ordlydende	  form.	  

FAPIAs	  fremsatte	  forslag	  afvises	  med	  28	  stemmer	  imod,	  1	  blank	  stemme.	  Det	  alternative	  forslag	  vedtages	  

enstemmigt,	  så	  stk.	  5	  slettes	  og	  stk.	  4	  beholdes	  i	  ordlydende	  form.	  

	  

10.  Psykrådet	  i	  år	  2016	  

Ved	  universitetsvalget	  fik	  Andreas	  363	  personlige	  stemmer	  og	  122	  stemmer	  på	  listen.	  Støttelisten	  fik	  490	  

stemmer.	  Stemmeprocenten	  var	  næsten	  50	  %	  i	  år	  mod	  20	  %	  året	  før.	  

	  

Bygning	  1326	  skal	  ombygges.	  Der	  bliver	  en	  blanding	  af	  læserum,	  specialepladser,	  frokostrum	  og	  

gruppearbejdspladser.	  

	  



Tom	  står	  for	  ”Make	  den	  lukkede	  great	  again”.	  Der	  er	  allerede	  nu	  købt	  ind	  for	  1000	  kr.	  til	  dette	  projekt.	  Der	  

er	  både	  penge	  fra	  FAPIA	  og	  psykrådet.	  

	  

Der	  har	  de	  to	  sidste	  år	  været	  rusdag	  for	  de	  nytilkomne	  kandidatstuderende.	  

	  

SHFs	  kontrakt	  er	  opsagt	  med	  BSS.	  Det	  kan	  påvirke	  den	  daglige	  drift	  og	  festudvalgene,	  når	  der	  kommer	  en	  

ny,	  som	  overtager.	  

	  

Der	  har	  været	  god	  opbakning	  til	  psykrådsmøderne.	  

	  

11.  Ønsker	  til	  fremtiden	  

-‐	  Er	  et	  livsvarigt/mangeårigt	  medlemskab	  af	  FAPIA	  en	  mulighed?	  

-‐	  Kan	  man	  gøre	  noget	  for	  at	  flere	  møder	  op	  til	  generalforsamlingen?	  Kan	  der	  være	  noget	  mere	  festligt,	  som	  

der	  fx	  var	  sidste	  år?	  Hvordan	  får	  vi	  flere	  til	  at	  være	  engagerede?	  Kan	  vi	  få	  betydningen	  af	  FAPIA	  længere	  

ned	  i	  øjenhøjde?	  Kan	  det	  være	  fordi	  der	  foregår	  så	  mange	  ting	  på	  studiet,	  at	  folk	  ikke	  har	  overskud	  til	  at	  

komme	  til	  generalforsamlingen?	  	  

-‐	  Har	  studiegruppen	  ændret	  sig,	  så	  vi	  også	  skal	  ændre	  vores	  tilbud?	  Er	  det	  muligt	  at	  starte	  en	  litterær	  

debatgruppe?	  

	  

12.  Valg	  til	  bestyrelsen	  

Formand:	  Sofie	  Mundbjerg	  

Kasserer:	  Katrine	  Brødsgaard	  Jensen	  og	  Lennart	  Kiel	  Nielsen	  

Psykrådssekretær:	  Ditte	  Hyldelund	  Schmidt	  

Menige	  bestyrelsesmedlemmer	  (op	  til	  7):	  	  

Der	  opstilles	  til	  valg:	  

Frederick	  Entino	  Torndal	  (8.	  semester)	  

Cecilia	  Munk	  (4.	  semester)	  

Louise	  Dreizler	  Jensen	  (4.	  semester)	  

Michael	  Frey	  (4.	  semester)	  

Cecilie	  Birk	  (4.	  semester)	  

Mads	  Gajhede	  (4.	  semester)	  

Olivia	  Ramona	  Graul	  (4.	  semester)	  

Michael	  Schøtt	  (4.	  semester)	  



	  

Følgende	  er	  valgt	  ind	  i	  FAPIA-‐bestyrelsen	  i	  året	  ’17-‐’18.	  

Cecilie	  Birk	  (4.	  semester)	  

Frederick	  Entino	  Torndal	  (8.	  semester)	  

Cecilia	  Munk	  (4.	  semester)	  

Michael	  Frey	  (4.	  semester)	  

Michael	  Schøtt	  (4.	  semester)	  

Louise	  Dreizler	  Jensen	  (4.	  semester)	  

Olivia	  Ramona	  Graul	  (4.	  semester)	  

	  

Valg	  af	  to	  kritiske	  revisorer:	  

	   Josephine	  Olivia	  Gammelgaard	  

	   Esben	  Sommer	  Knudsen	  


