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Dagsorden 
 

 

1) Valg af dirigent 

Rasmus 

 

2) Valg af referent 

Trine 

 

3) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

4) Beretning ved formanden om den nuværende situation 

Siden sidste generalforsamling: Revurderet kompendierne – billigere fordi vi selv sælger dem, nogle 

startproblemer, håber det bliver bedre. Godt samarbejdet med vores underudvalg. Vi skal flytte til 

marts, FAPIA er en smule koordinator mellem instituttet, de andre foreninger osv. Vi har mistet (og 

mister) lidt forskellige medlemmer, bl.a. pga. specialeaflevering og personlige grunde. 

 

5) Introduktion til arbejdet som studentersekretær 

Den studenterpolitike koordinator, som snakker med mange forskellige. Sidder i FAPIAs bestyrelse! 

Derudover er vedkommende ansigt udadtil, og står for de månedlige psykrådsmøder. Nedsat et 

udvalg på sidste møde. Der kommer snart en ny studieleder, hvilket forhåbentligt kan føre til endnu 

bedre samarbejde! 

 

6) Introduktion til arbejdet som menigt bestyrelsesmedlem 

Man skal minimum komme til møderne en gang om måneden, de indeholder både hygge, mad og en 

dagsorden. Vi behandler ansøgninger, taler om ting osv. Lidt info om FAPIA-fonden! Vi laver 

arrangementer, som fx Talentaften. Udover det, står vi selv i bestyrelsen for kompendier, julefrokost, 

læsesalsskabe, specialepladser og lign. Vi har et kontor, hvor nogle af medlemmerne er sekretærer, 

det er en lønnet post. Der er en masse ansvarsområder, som vi fordeler imellem os, udover de faste 

poster, er der rigtig mange ad hoc opgaver, så man kan have mere og mindre travlt med FAPIA ting i 
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perioder! Det er et fedt arbejde, hvor du lærer andre fra studiet at kende  

 

7) Valg til bestyrelsen 

a) Studentersekretæren 

Opstillet: Meimei 

Enstemmigt vedtaget!  

 

b) 2 menige bestyrelsesmedlemmer 

Opstillet: Aleksander (1. semester), Kristian (3. semester), Sandra (1. semester) 

Valgt ind: Aleksander og Kristian 

 

8) Eventuelt 

Tak for et hurtigt og effektivt møde    

 


