Mødeindkaldelse
12. maj 2015 kl. 16.00
Hos Cecilia. Afbud eller senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39

Dagsorden
1) Valg af dirigent
Frederick
2) Valg af referent
Line
3) Trivselsrunde
4) Opsamling af to-do-liste
5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden
6) Fastsættelse af næste møde
De fremtidige møder er efter sommeren, derfor fastsættes disse først på det kommende
møde d. 7 juni.
7) Ansøgninger
a. Status på den spændte hjelm: Efter møde med den spændte hjelm blev der foreslået at
skal arbejde på at få lavet en rammeaftale med dem, hvor de får 2000 pr. semester.
Forslaget blev vedtaget (9 for, 0 imod, 2 blankt), og Leonie vender tilbage til den spændte
hjelm.
b. Fuld Fontex: Fuld fontex søger om 1500 kr. til dessert til sommerfesten. Desserten vil
være billigere end sidste år, da de selv vil lave den. Ansøgningen blev vedtaget i sin
ordlydende form (8 for, 0 imod, 1 blank, 2 inhabile)
8) Specialepladser
Vi giver muligheden for at få en midlertidig plads hen over sommerferien hvis man vil skriv
her, men derefter skal der søges om en plads sammen med de andre ansøgere. Der er

mange der spørger om andre på aflevere ansøgningen for en. Der blev fremlagt tre forslag
til hvad reglen er for dette:
Forslag 1: Man må aflevere for sig selv + for en anden (4 for, 5 imod, 2 blankt)
Forslag 2: Dem der bliver afleveret af andre kommer bag køen for den dag de er afleveret
(2 for, 6 imod, 3 blankt)
Forslag 3: Man må maks. aflevere en per dag, og så er det lige meget om man selv aflevere
eller for en anden til det (7 for, 2 imod, 2 blankt)
Forslag 3 blev vedtaget.
9) Gammel/ny-bestyrelsesmiddag
a. Status: Budget overholdt
10) Rammeaftaler
- Psyklen (Michael): Psyklen vil gerne have photo-shop med i deres rammeaftale. Der blev
foreslået at de skulle undersøge et mere brugervenligt layout program. Michael fortsætter
forhandlingerne.
- Fuld Fontex (Natasha): Ønsker ikke at ændre noget
- Kursusgruppen (Leonie): Ønsker ikke at ændre noget
- Hyggocampus (Natasha): Ønsker ikke at ændre noget
- Fapias Skitur (Frederick): Ønsker at få 1250 til skiinstruktør med i rammeaftalen + flytte
rundt på hvad pengene bruges til + ændre ordlyden af aftalen om alkoholfrie
arrangementer. Det er svært med skiinstruktøren at vide hvad prisen bliver fra år til år, da vi
lige nu har en god aftale, og derfor vil vi hellere at de søger ad hoc hvert år. Vi er ikke glade
for at ændre ordlyden af aftalen om alkoholfrie arrangementer, da vi i fapia ikke vil
opfordre til druk, og derfor gerne vil beholde dem som alkoholfrie. Frederick vil finde ud af
hvad den præcise ændring ville være, og vi vil vende tilbage til dette. Et forslag blev
fremlagt, om at vi ændre i rammeaftalen, sådan at de får 800 kr. til flyers, dummedragt og
diverse, sådan at de selv kan administrere hvad der bliver brugt på hvilke poster.
- Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Cecilia): Ønsker ikke at ændre noget
- Psykologisk Revy (Line): Ønsker ikke at ændre noget
- Dimissionsudvalget (Sofie): Da flere deltager i dimissionen søger de flere penge til nåle.
Sofie fortsætter forhandlingerne.
- Kapsejlads (Asger): Ønsker ikke at ændre noget
- Høghens Disciple (Michael): Ønsker at køre det ad hoc uden en rammeaftale.

- Netværksordningen: Ønsker 300 kr. pr. gruppe + print + mad til mentorer. Vi ønsker ikke at
give mad til mentorer, og foreslår at de kontakter instituttet ift. print. Der foreslås at de får
230 pr. gruppe, som er ca. det samme pr. mand som de fik sidste år. Josephine fortsætter
forhandlingerne.

11) Status
a. Formanden (Sofie)
b. Kassererne (Josephine og Katrine)
c. Psykrådssekretæren (Asger)
d. Kontoret (Frederick): computeren er gået i stykker. IT arbejder på at redde

harddisken, og vi håber at den snart er oppe og kører igen.
i. Kontor
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. Referentansvarlig (Vi skal vælge én!)
i. 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)
x. Høghens Disciple (Michael)
j. Eksterne udvalg

i. Kein Cortex (Asger)
ii. Smøringsudvalget (Alice)
iii. Studienævnet (Sofie)
12) Eventuelt
Ruspjece
13) Mødeevaluering

