
	  

Referat	  
9.	  september	  2015	  

 

 

	  

1) Valg	  af	  dirigent	  

Maria	  

2) Valg	  af	  referent	  

Rasmus	  

3) Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  

Godkendt	  

4) Opsamling	  af	  to-‐do-‐liste	  

Opsamlet.	  

5) Punkter	  til	  eventuelt	  samt	  etablering	  af	  endelig	  dagsorden	  

6) Fastsættelse	  af	  næste	  møde	  

3.	  november,	  klokken	  16.00.	  

7) Ansøgninger	  

a. Psykologisk	  Skakmesterskab	  

Indkøb	  af	  nyt	  skakspil	  til	  mesterskab	  samt	  forplejning	  til	  deltagerne	  i	  turneringen.	  	  

219	  kr.	  +	  max.	  20	  kr.	  per	  deltager	  +	  fragt.	  	  

Enstemmigt	  vedtaget.	  

b. PIF	  Dans	  	  

Søger	  om	  et	  musikanlæg	  til	  mandagsdans.	  

Bør	  have	  dock,	  AUX,	  genopladeligt	  batteri	  og	  skal	  gerne	  kunne	  spille	  højt	  og	  være	  

slidstærk.	  Maksimalt	  2000	  kr.	  

Dagsorden	  




 


Ansøgningsblanket 


  


Ansøger og dato: Emil Hjertmann og Tom Rombouts  


Søges der ad hoc eller FAPIA-
fonden?* 


Begge dele 


Hvor mange penge søges? Skakspil: 149/219/375 kr. + levering  
Frugt/drikkelse: maximalt 20 kr. pr. deltager. 
 


Hvorfor søges der? Forklar kort 
relevans for psykologistuderende 


Psykologisk Skakmesterskab laver igen i år et skakmesterskab, med formålet 
at have en hyggelig aften omkring det at spille skak. 
I år vil vi forsøge at få en aftale i stand med KC om at vi kan få lov til at 
holde mesterskabet i begyndelsen af en fredagsbar i løbet af 
efterårssemestret, da vi tror på, at det vil få flere til at deltage, fordi de så kan 
gå i fredagsbaren på samme tid, samt evt. give nogle af de tilskuere, som vi 
desværre manglede sidste år. Og generelt skabe en grund for fællesskab og 
samtaleemne for de skakinteresserede til den bar. 
Hvis det lykkes os at få denne aftale i stand, vil vi gerne kunne give hver 
deltager en øl fra baren. Hvis det ikke lykkes, vil vi gerne kunne købe frugt, 
kaffe og the i stedet for. 
Det var med nød og næppe at vi fik skaffet nok skakspil sidste år, så derfor 
søger vi også om 204 kr. til et skakspil, som efterfølgende kan ligge i Den 
Lukkede, hvor der netop ”mangler” sådan et spil. 


Søges der andre steder? 


 
Nej 
 


Dato for afholdelse af 
arrangement (hvis relevant) 


En fredag i løbet af efterårssemestret 


Kontaktoplysninger (navn, mail 
og telefon) 


Emil 
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Ansøgningsblanket 


 


 


 


Ansøger og dato: PIF DANS 
Natasha Christensen & Freja Monney  
d. 6/9 - 2015 


Søges der ad hoc eller 
FAPIA-fonden?* 


Ad hoc. 


Hvor mange penge 
søges? 


Vi ønsker 2000 kr. Men vi tager selvfølgelig imod alt, hvad vi kan få med 
åbne arme.  


Hvorfor søges der? 
Forklar kort relevans 
for 
psykologistuderende 


Vi	  i	  PIF	  dans	  er	  ved	  at	  have,	  alt	  hvad	  vi	  overhovedet	  behøver.	  Vi	  har	  fået	  
nogle	  vildt	  lækre	  danselokaler	  i	  år,	  fået	  4	  nye	  instruktører	  med	  om	  bord	  og	  
fået	  vores	  Facebook	  side	  op	  på	  næsten	  250	  medlemmer	  (psykologi	  
studerende).	  Det	  eneste	  vi	  nu	  mangler	  er	  en	  musikafspiller,	  da	  det	  jo	  som	  i	  
nok	  kan	  tænke,	  er	  en	  ret	  kritisk	  ting	  at	  have	  til	  dans.	  Vi	  vil	  derfor	  gerne	  
ydmygt	  bede	  jer	  om	  hjælp	  til	  denne	  sidste	  udfordring	  vi	  har,	  så	  vi	  kan	  
fortsætte	  med	  at	  give	  de	  studerende	  en	  platform,	  hvor	  de	  kan	  få	  pulsen	  op	  
og	  grine	  i	  en	  ellers	  travl	  hverdag,	  Vi	  har	  bedt	  om	  2000	  kr.	  Som	  vil	  kunne	  
dække	  det	  anlæg	  vi	  har	  fundet,	  som	  vi	  mener	  kan	  holde	  i	  længest	  tid	  og	  som	  
har	  en	  lang	  garantiperiode.	  Det	  kan	  dog	  også	  lade	  sig	  gøre,	  at	  finde	  billigere	  
løsninger,	  men	  så	  vil	  kvaliteten	  og	  holdbarheden	  også	  falde.	  Vi	  skal	  kun	  
bruge	  anlægget	  om	  Mandagen,	  så	  vi	  vil	  også	  kunne	  låne	  det	  ud	  til	  andre	  
udvalg.	   


Søges der andre 
steder? 
 


Nej. 


Dato for afholdelse af 
arrangement (hvis 
relevant) 


 


Kontaktoplysninger 
(navn, mail og 
telefon) 


Natasha Shonuga Christensen 
Natashashonuga@gmail.com 
81616132 
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Enstemmigt	  vedtaget.	  

c. Kaffemaskine	  

Nye	  kaffemaskiner	  til	  mødelokalet.	  	  

Der	  søges	  400	  kr.	  

Enstemmigt	  vedtaget.	  

8) Godkendelse	  af	  referater	  

Læses	  referaterne	  kritisk	  i	  gennem?	  Skal	  godkendelsesproceduren	  ændres?	  

Forslag:	  Løbende	  gennemlæsning	  og	  godkendelsen	  sker	  på	  samme	  møde.	  

Vedtaget	  som	  prøveordning.	  

9) Jubilæum	  

Emilie	  har	  snakket	  med	  Thorsten	  om	  20	  års	  jubilæum.	  Det	  foregik	  i	  den	  Lukkede,	  hvor	  der	  

var	  kage,	  øl,	  og	  Høghen	  holdte	  tale.	  Psyklen	  havde	  et	  indlæg.	  

Maria	  tager	  kontakt	  til	  Svend	  Brinkmann.	  Eftermiddag/hverdagsaften	  med	  bobler	  og	  kage.	  

Carsten	  René	  Jørgensen	  inviteres	  samt	  en	  oplægsholder,	  som	  giver	  mening	  (Brinkmann).	  

10) Julefrokost	  

Koordinatorer:	  

• Mad:	  Alice,	  Pernille.	  

• Underholdning:	  Emil,	  Thomas,	  Asger.	  

• Lyd:	  Sofie.	  

• Lokale	  og	  lejlighedstilladelse:	  Maria.	  

• Pynt:	  Rasmus,	  Christiane,	  Emilie.	  

• Sprut:	  Asger.	  

• Service:	  Maria,	  Josephine.	  

• Invitation	  (med	  påmindelse	  om	  snapsekonkurrence):	  Emilie.	  

• Billetsalg:	  Alice.	  

Datoen	  findes	  når	  eksamenerne	  ligger	  fast.	  

Det	  finder	  sted	  i	  Forhistorisk	  kantine.	  

Alle	  fremlægger	  deres	  ansvarsposter	  til	  næste	  møde.	  

11) Netværksordningen	  holder	  fest	  

Infopunkt	  om,	  hvad	  Netværksordningen	  laver.	  

12) Status	  	  

a. Formanden	  (Pernille)	  

Snart	  Udvalgsforum	  igen.	  




 


Ansøgningsblanket 


 
* Ad hoc-ansøgninger er forbeholdt udvalg med rammeaftaler med FAPIA, hvorimod Fapia-fonden kan søges af alle 
psykologistuderende. 


 


Udover dette bedes vedlægges et udkast til budget, og evt. budget for tidligere, hvis sådanne forefindes. 


Ansøgningen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelse af ansøgning. 
Bestyrelsesmøder afholdes månedligt.  


Ansøgningen kan sendes elektronisk pr. mail til: fapia@fapia.dk, afleveres i FAPIAs dueslag i 
receptionen i bygning 1340, eller afleveres på FAPIAs kontor i den normale åbningstid.  


Ansøger og dato: Ditte Krarup, d. 5/9-2015 


Søges der ad hoc 
eller FAPIA-
fonden?* 


Ad hoc 


Hvor mange penge 
søges? 


400 kr. 
 


Hvorfor søges der? 
Forklar kort 
relevans for 
psykologistuderen
de 


Jeg søger om penge til nye kaffemaskiner til mødelokalet (2 stk.), da de gamle er 
ved at falde fra hinanden. Der bliver ofte brygget kaffe af diverse udvalg til 
arrangementer for de studerende, så derfor synes jeg, det ville være dejligt, hvis 
vi fortsat kunne det.  
 
http://www.elgiganten.dk/product/husholdning/kaffemaskiner/L12DCB13E/
logik-kaffemaskine-l12dcb13e 
 


Søges der andre 
steder? 
 


Nej. 


Dato for afholdelse 
af arrangement 
(hvis relevant) 


 


Kontaktoplysninge
r (navn, mail og 
telefon) 
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b. Kassererne	  (Rasmus	  og	  Josephine)	  

c. Psykrådssekretæren	  (Emilie)	  

Der	  er	  blevet	  afholdt	  rusdag	  for	  de	  nye	  kandidatstuderende,	  hvilket	  har	  fået	  god	  

feedback.	  Der	  bør	  være	  flere	  ansvarshavende	  på	  længere	  sigt.	  

Der	  er	  en	  ny	  kampagne	  for	  Studenterrådet	  under	  opsejling,	  hvor	  der	  skal	  informeres	  

om	  fremdriftsreformen.	  Fællesmøde	  den	  24.	  september.	  

d. Kontoret	  (Emil	  og	  Sofie)	  

i. Kontor	  	  

ii. Massage	  (Emilie)	  

Massøren	  er	  blevet	  opfordret	  til	  at	  være	  ude	  i	  bedre	  tid,	  da	  lokalet	  ellers	  

dobbeltbookes.	  

iii. Egenterapi	  (Maria)	  

Egenterapi-‐mappen	  er	  blevet	  gennemgået	  og	  opdateret,	  og	  der	  planlægges	  

at	  få	  lavet	  nye	  aftaler	  og	  arrangere	  mere	  PR	  for	  tilbuddet.	  

iv. Specialepladser	  (Christiane)	  

Der	  laves	  nye	  guidelines,	  som	  passer	  til	  de	  nye	  forhold	  med	  automatisk	  

tilmelding	  til	  specialet.	  Heriblandt	  at	  pladsen	  bruges	  aktivt,	  hvilket	  

indebærer	  mindst	  tre	  gange	  om	  ugen.	  Helle	  Spindler	  har	  foreslået	  en	  

ordning	  med	  delepladser.	  Der	  skal	  være	  fortrinsret	  for	  bestemte	  grupper,	  

hvilket	  skal	  defineres	  senere.	  

Kontorvagterne	  skal	  skrive	  dato	  på	  ansøgningerne	  i	  øverste	  venstre	  hjørne.	  

Desuden	  kan	  ansøgningerne	  ikke	  længere	  sendes	  elektronisk.	  

v. Jobopslag	  

e. Kompendier	  	  

i. Salg	  (Emil	  og	  Alice)	  

ii. Fremstilling	  (Emil	  og	  Emilie)	  

f. PR	  	  

i. Hjemmesiden	  (Josephine)	  

ii. Indlæg	  til	  Psyklen	  (Emilie)	  

iii. Andet	  PR	  (Asger	  og	  Thomas)	  

g. Teknik	  og	  redskaber	  (Asger)	  

h. Referentansvarlig	  (Thomas)	  

i. Interne	  udvalg	  	  

i. Psyklen	  (Rasmus)	  

ii. Fuld	  Fontex	  (Christiane)	  



iii. Kursusgruppen	  (Rasmus)	  

iv. Hyggocampus	  (Alice)	  

v. Fapias	  Skitur	  (Emil)	  

vi. Psykologisk	  Idrætsforening	  (PIF)	  (Maria)	  

vii. Psykologisk	  Revy	  (Josephine)	  

viii. Dimissionsudvalget	  (Pernille)	  

ix. Kapsejlads	  (Maria)	  

x. Høghens	  Disciple	  (Emilie)	  	  

j. Eksterne	  udvalg	  

i. Kein	  Cortex	  (Asger)	  

ii. Smøringsudvalget	  (Christiane)	  

iii. Studienævnet	  (Emilie) 	  


