Mødeindkaldelse
17. august 2017 kl. 14.00
Hos Lennart
Afbud eller senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39

Dagsorden
1) Valg af dirigent: Sofie
2) Valg af referent: Katrine
3) Trivselsrunde: <3
4) Opsamling af to-do-liste: Alt er tjek tjek tjek
5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden: Tilføjet
6) Fastsættelse af næste møde: D. 30 august kl. 16:00 hos Sofie.
7) Rusugen
a. Oplæg for udviklingsstuderende: Frederick og Katrine tager den
b. Mandag, tour de campus: 14:15-16:00: Cecilie og Katrine
c. Tirsdag, oplæg fra FAPIA: 10-11: Frederick, Michael S, Cecilie, Katrine
d. Udvalgspræsentation: Skal de sige, at de er under FAPIA?: Ordstyrer kunne
eventuelt sige, efter udvalgenes præsentation, at de og de udvalg er under FAPIA, og
at dette betyder, at de får støtte af FAPIA til at afholde arrangementer. Måske lave
et lille draft til ordstyrer, så der er styr på, hvad der siges. Nævne, at pågældende
udvalg støttes af FAPIA, ”som I mødte i tirsdags”, men ikke mere. FAPIA må ikke
overtage præsentationen.
Forslag 1: FAPIA nævnes kort, for: 4, imod:0, neutral: 5
Forslag 2: FAPIA nævnes kort og der bindes en sløjfe, for: 5, imod: 1, neutral: 3
Forslag 2 godtages. Michael F laver et udkast, som godkendes via FB af FAPIA. Ditte
og Cecilia spørger tutorgruppen, og melder tilbage.

8) PR rusugen (godkend referat)
Rabat til arrangementer, fællesskab, godt studiemiljø (i stangen), kaffe, kontorartikler,
idémaskine, innovation, støtter til at mindske ensomhed gn. Sociale arrangementer.
9) Moms:
FAPIA betaler for udvalgenes moms, og vi skal diskutere, om FAPIA skal betale det, eller om
det skal lægges ud til udvalgene at betale.
Det foreslås, at vi lægger det ud til udvalgene, om de selv kan betale, så de aktivt skal tage
stilling til hvorvidt de har råd til det. Det skal fortælles, at vi betaler momsen, så de ved, at
det faktisk eksisterer. Det kunne eventuelt behandles ligesom KODA. Momsen skal ikke
direkte pålægges udvalgene med det samme, men gå i dialog med dem og snakke med dem
i forhold til deres budget. Når vi skal diskutere udvalgenes støtte, skal vi tage momsen med i
beregningen og diskussionen, da momsen reelt også er en støtte til udvalgene. FAPIA
danner sig et overblik over de forskellige udvalgs brug. Eventuelt invitere udvalgene ind til
et møde, så deres kasserer kan præsentere deres budgetter. Lennart og Katrine kan
indhente budgetter, så vi kan læse det igennem og præsentere. Vigtigt, at det ikke bliver et
forhør, men at de bare skal præsentere det, og vi eventuelt kan præsentere vores, så det
bliver en dialog mellem udvalgene. Eventuelt invitere formand/kasserer og ellers en mere.
Forslag: FAPIA betaler momsen i denne omgang. Kontaktpersonerne går i dialog med de
respektive udvalg og diskuterer moms-situationen med dem. Udvalgene inviteres til et
FAPIA møde, hvor de kan præsentere deres budgetter. Lennart og Katrine indhenter
budgetter fra udvalgene.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
10) Kompendier
Vi er endt med Enkelbillet trods ihærdigt forsøg på at finde noget andet. Eventuelt skal vi
finde et andet system, som vi selv laver, så vi kan komme udenom Enkelbillet. Vi skylder de
studerende at finde noget ordenligt, og det er utaknemmeligt at sige, at det ikke virker. Vi
afviser ikke nogen i år, derfor kan nogle komme op på kontoret og så kan de købe det over
mobilepay. De skal prøve alle ting af, og køb af mobilepay kører over enkeltbillet-listen. Frey
designer en liste/et system, som de tjekker.
11) Hygge (godkend referat)
Doodle!!!!
12) Status
a. Formanden (Sofie)

b. Kassererne (Katrine og Lennart)
c. Psykrådssekretæren (Ditte)
d. Kontoret

i. Kontor (Frederick): Frederick, Lennart, Sofie. Frederick laver et opslag på FB,
og fortæller hvornår det er muligt for folk.
ii. Massage (Cecilia): Ny massør, Marie!
iii. Egenterapi (Louise)
iv. Specialepladser (Olivia)
v. Jobopslag
e. Kompendier (Michael F og Cecilia)

i. Salg
ii. Fremstilling
f. PR (Cecilia, Katrine, Ditte, Michael S)

i. Hjemmesiden
ii. Indlæg til Psyklen
iii. Andet
g. Teknik og redskaber (Katrine)
h. Interne udvalg

i. Psyklen (Louise)
ii. Fuld Fontex (Michael F)
iii. Kursusgruppen (Cecilie)
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)
13) Eventuelt (godkendelse af referat)

a. Computer: Sofie er styrmand på det her
14) Mødeevaluering: <3

