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Kapitel 7, Økonomi 
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Kapitel 9, Særlige Bestemmelser 

Kapitel 10, Vedtægtsændringer 

 
Kapitel 1, Formål 
 
§1 Psykrådet er det repræsentative råd for de studerende ved Psykologisk Institut på Aarhus 
Universitet. 
Stk. 2. Psykrådet har til opgave at virke til gavn for de studerende tilknyttet instituttet og at varetage 
de studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. 
Stk. 3. Psykrådet arbejder uafhængigt af partipolitiske og ideologiske interesser. 
 
Kapitel 2, Struktur 
 
§2 Psykrådsmøder er Psykrådets øverste besluttende myndighed. 
 
§3 Psykrådsmøder er åbne for alle psykologistuderende ved Århus Universitet.  
Stk. 2. Psykrådet er en del af Studenterrådet ved Aarhus Universitet. 
Stk. 3. Psykrådet nedsætter et forretningsudvalg: Det Lille Psykråd (se kap. 6). 
Stk. 4. Psykrådssekretæren vælges på FAPIAs årlige generalforsamling. 
 
Kapitel 3, Konstituerende møde og ekstraordinært konstituerende møde 
 
§4 Psykrådssekretæren indkalder til konstituerende møde, så snart denne er valgt på FAPIAs 
generalforsamling.  
Stk.2 Studenterrådets valgobservatører kan løbende føre kontrol med, at Studenterrådets statut 
overholdes angående de demokratiske bestemmelser om valg og deltagelse i Psykrådet. 
Stk. 3. Indkaldelsen til konstituerende og ekstraordinært konstituerende møde skal ske med 
minimum 14 dages varsel.  
  
§5. Det konstituerende møde har dagsorden som følger: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Det Lille Psykråd aflægger beretning 
4. Valg til Det Lille Psykråd 
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5. Evt 
  
§6 Ekstraordinært konstituerende møde skal vedtages med 2/3 stemmer på et Psykrådsmøde. 
  
§7 Valg og afstemningsprocedure foregår i henhold til kapitel 8. 
 
Kapitel 4, Psykrådsmøder 
 
§8 Psykrådsmødet fastsætter de nærmere retningslinier for Det Lille Psykråd og Psykrådets 
repræsentanter i råd og udvalg. 
  
§9 Psykrådssekretæren indkalder til Psykrådsmøder, der afholdes jævnt fordelt over semestret – 
dog minimum 5 gange pr. konstituerende psykrådsår.
  
§10 Psykrådsmøder indkaldes skriftligt med mindst 7 dages varsel, regnet fra datoen på den e-mail, 
hvori indkaldelsen udsendes.  
Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og tilstiles Det Lille Psykråd, samt 
Psykrådets mailliste. Samtidig bekendtgøres dagsordenen som minimum på Psykrådets 
hjemmeside. (www.fapia.dk/?page_id=14) 
Stk. 3. Psykrådssekretæren kan der ud over udsende mødeindkaldelse til andre end de ovenfor 
nævnte. 
  
§11 Psykrådsmødet vælger en dirigent til at lede mødet.    
Stk. 2. En referent vælges blandt de tilstedeværende. 
  
§12 Alle psykologistuderende har tale- og stemmeret på psykrådsmøder. Psykrådet er  
beslutningsdygtigt, når mindst 8 studerende er mødt op. Hvis dette ikke er tilfældet, søges et  
erstatningsmøde afholdt hurtigst muligt efter. 
Stk. 2. Der kan kun tages beslutninger i sager, der ikke er optaget på dagsordenen, hvis 2/3 af de 
fremmødte repræsentanter stemmer for dette.  
Stk. 3. Psykrådets møder er offentlige.   
Stk. 4. Dog kan enkelte sager efter Psykrådssekretærens og Det Lille Psykråds beslutning behandles 
for lukkede døre. 
  
§13 Psykrådsmødernes beslutninger er retningsgivende for Det Lille Psykråd og Psykrådets 
repræsentanter i Fællesrådet, bestyrelser og udvalgsarbejde.  
Stk. 2. Desuden er Psykrådsmødernes beslutninger bindende for Det Lille Psykråd samt for alle 
udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Psykrådet. 
 
Kapitel 5, Repræsentation  
 
§14 Alle valg af repræsentanter for Psykrådet til bestyrelser, udvalg og lignende foretages på 
Psykrådsmøder.  
Stk. 2. Dog kan Psykrådet altid uddelegere denne kompetence til Det Lille Psykråd. 
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§15 Psykrådet opstiller kandidater til de relevante organer på fakultets- og universitetsniveau inden 
en evt. opstillingsfrist udløber. 
Stk. 2 Hvis Psykrådets kandidatlister indgår i Studenterrådets valgforbund, er kandidater valgt på 
Psykrådets lister bundet af Studenterrådets Fællesråds beslutninger. 
  
§16 Psykrådet, Det Lille Psykråd og Psykrådssekretæren kan nedsætte ad hoc- eller stående udvalg 
til varetagelse af specielle sagsområder eller enkelttilfælde.   
Stk. 2. Psykrådet kan med 2/3 flertal give et udvalg mandat til at træffe bindende beslutninger.  
  
Kapitel 6, Det Lille Psykråd 
 
§17 Imellem Psykrådsmøderne ledes Psykrådets arbejde af Det Lille Psykråd under ansvar over for 
Psykrådet. 
Stk 2. Det Lille Psykråd fungerer som forretningsudvalg mellem Psykrådsmøderne. De skal både 
skabe nye vinkler/problemstilling samt være arbejdsgruppe, der kan udføre de problemstillinger, der 
ønskes på Psykrådsmødet. 
Stk. 3. Det Lille Psykråd sørger for de praktiske dele omkring Psykrådsmøderne. 
  
§18 Det Lille Psykråd består af Psykrådssekretæren, samt minimum 4 og maximum 6 medlemmer. 
Alle psykologistuderende kan opstille til Det Lille Psykråd. 
Stk. 2. To medlemspladser er primært forbeholdt en repræsentant fra Studienævnet samt den 
eventuelle repræsentant i Akademisk Råd. 
Stk. 3. Det Lille Psykråds periode løber fra ét konstituerende møde til det næste. 
Stk. 4. Det tilstræbes, at de mandatbærerende fællesrådsrepræsentanter findes i Det Lille Psykråd  
eller blandt de studerende i Studienævnet, men der kan afviges herfra om nødvendigt. 
   
§19 Ingen kan forblive medlem af Det Lille Psykråd efter at Psykrådet har udtalt mistillid til 
vedkommende.  
Stk. 2. Mistillid udtrykkes gennem afstemning ved simpelt flertal. 
  
§20 Til ændringer i Det Lille Psykråds sammensætning, bortset fra Psykrådssekretæren, skal der 
indkaldes til ekstraordinært konstituerende møde. Dette er ikke gældende ved udtrædelser. 
 
Kapitel 7, Økonomi  
 
§21 Psykrådets økonomi varetages af FAPIA.  
Stk. 2. FAPIA støtter Psykrådet med op til 2000 kr. årligt, hvoraf 1000 kr. afsættes til  
mødeafholdelse. De resterende 1.000 kr. kan af Psykrådet benyttes til vedligehold og drift af  
mødelokalet og de studerendes lokale (Den Lukkede), indkøb af relevant materiale, generel  
oplysning og events, der ikke har nogen bestemt partipolitisk karakter. Det forventes, at pengene 
bruges således at de kommer flest mulige psykologistuderende til gode. Et evt. overskud går tilbage  
til FAPIA. 
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Kapitel 8, Valg- og Afstemningsprocedurer 
 
§22 I sager hvor enighed ikke kan opnås, afgøres sagen ved afstemning.  
  
§23 Dirigenten foreslår en afstemningsprocedure og leder afstemningen.  
  
§24 Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.   
Stk. 2. Ifald der er to forslag og stemmerne mellem disse står lige, bortfalder begge forslag. 
§25 Hvis der er mere end to forslag, stemmes der først om det mest vidtgående forslag.  
Stk. 2. Dirigenten afgør hvilket forslag, der er det mest vidtgående.  
Stk. 3. I tilfælde hvor ingen af de stillede forslag opnår flertal, bortfalder det forslag, der har opnået 
færrest stemmer, hvorefter afstemningsproceduren gentages. 
  
§26 Ved valg mellem kandidater til udvalg som beskrevet i kap. 3 og 5 er valgproceduren følgende: 
1. Dirigenten annoncerer valget. 
2. De, der ønsker at opstille, meddeler deres kandidatur. Dette kandidatur kan meddeles enten ved at 
indsende et skriftligt opstillingsgrundlag eller ved at meddele det mundtligt på Psykrådsmødet. 
3. Hvis der er flere kandidater på valg end der skal vælges, foretages en hemmelig skriftlig 
afstemning. 
Stk. 2. Ved kampvalg foreslår dirigenten følgende afstemningsprocedure: 
Hver stemmeberettiget har et antal stemmer svarende til antallet af poster på valg. 
  
Kapitel 9, Særlige Bestemmelser  
 
§27 Det påhviler Psykrådet, særligt Psykrådsmødets dirigent og Psykrådssekretæren, at påse disse 
vedtægters overholdelse. 
  
§28 I ganske særlige tilfælde, når Psykrådets interesser af Psykrådssekretæren skønnes at være 
truet, kan vedtægterne fraviges, dog er kapitlerne 1, 2, 9 og 10 ikke mulige at fravige.  
Stk. 2. Hertil kræves at mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer for afvigelsen.  
 
Kapitel 10, Vedtægtsændringer 
 
§29 Forandringer i og tillæg til nærværende vedtægter skal, for at have gyldighed, vedtages på to på 
hinanden følgende Psykrådsmøder med mindst 3 ugers mellemrum og med mindst 2/3 af de 
tilstedeværende repræsentanters stemmer. Det ene af disse møder skal være et lovligt indkaldt 
konstituerende møde.  
Stk. 2. Forslagets ordlyd skal forud for begge vedtagelser skriftligt tilstilles medlemmerne senest 4 
dage før det pågældende møde. Psykrådets medlemmer har lov til at stille alternative forslag på det 
pågældende møde. 
  
§30 Disse vedtægter er vedtaget på Psykrådsmødet den 22. marts 2017. 




