
 
 

 
 
 
 
 

Hos: Trine Kaas, Bispehavevej 31, 4. tv, 8210 Aarhus V 
Afbud eller senere ankomst til: Trine, tlf.: 51 92 28 90 

 

Dagsorden 
 

1) Valg af dirigent  

Emil 

2) Valg af referent 

Thorsten 

3) Opsamling af to-do-liste 

Done.. 

4) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden 

Til eventuelt: Møde med Studievejledning 

5) Status: 

a) Formanden (Thorsten) 

Holdt møde med Eigil, teknisk chef for Arts og BSS. Vi vil gøre alt for, at studenterrummet, 

læsesalen og specialepladser vil være os tilgængelige forårssemesteret ud, selvom at vore 

undervisere flytter tidligere. 

Hvornår flytter biblioteket? 

b) Kassereren (Rasmus) 

Fraværende – men det går godt 

c) Studentersekretæren (Meimei) 

Fraværende – men det går godt. Meimei er sej – første møde i Psykrådet med Meimei som 

sekretær bliver holdt mandag d. 14.11 

d) Kontoret 

i. Kontor (Trine) 

Det går godt – men ser på udvidelse af sortiment 

ii. Massage (Maria) 

Ansat ny massør. 

iii. Egenterapi (Anne) 

Intet nyt at berette 

e) Kompendiesalg (Thorsten) 

Anne fortæller, at der er styr på det. Vi skal have snakket til næste møde om, hvad vi gør med 

restsalg 

f) PR  

i. Hjemmeside (Anne) 

Det går fint, vi forsøger at få udvalgene til at opdatere deres beskrivelser. 

ii. Indlæg til Psyklen (Aleksander) 

Der er styr på det. Aleksander kigger de generelle fakta om FAPIA igennem. Anne og 
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Aleksander skriver det næste indlæg 

iii. Facebook (Anne) 

No problem. 

iv. Andet 

Intet 

g) Udvalgene 

i. Kursusgruppen (Trine) 

Har det godt. Går godt med at få solgt kurser. Udvider Terapeutiske færdigheder 

(både del 1 og 2) til både at blive udbudt i foråret og efteråret. Mindfulness-foredraget 

var en KÆMPE succes. Kursusgruppen bliver inviteret til næste FAPIA-møde. 

ii. Fapia Fonden (Amalie) 

Der er stadig rigtig mange penge på fonden. 

iii. Festudvalget (Meimei) 

Snakker vi med og om under pkt. 7 

iv. Koret (Amalie) 

På standby indtil efter revyen 

v. Psyklen (Thorsten) 

Evt. få i rammeaftalen, at oplægget er højest 200 blade pr. gang 

vi. Hyggocampus (Anne) 

Har holdt kræmmermarked. Det var et sjovt og hyggeligt arrangement, selvom at der 

kunne have været flere besøgende (de ville gerne have haft flere) 

vii. Fapia Skitur (Emil) 

Rammeaftale: Skituren ønsker ikke at forpligte sig på at lave medlemsdifferentiering 

på helte turen og / eller et arrangement. Forslag fra FAPIA: skituren bliver solgt 

eksklusivt til FAPIA-medlemmer i den første uge. Vi vender dette med skituren, og 

arbejder på at få lavet en rammeaftale, der er tilfredsstillende for begge parter. 

viii. Julerevyen (Emil) 

Revyen/showet bliver fredag i næste uge (generelprøve torsdag), og ser ud til at blive 

en stor succes. Det bliver større end sidste år, men også dyrere (i alt). (Se pkt.12.) 

h) Eksterne udvalg  

i. Baren (Meimei) 

Har haft en rigtig god ”festival-bar” 

ii. Smøringsudvalget (Maria)  

Har også haft en rigtig god ”festival-bar” og har det godt. Håber at komme med til 

FAPIAs julefrokost. FAPIA opfordrer Smøringsudvalget til at søge FAPIA-fonden til 

projekter, der kommer alle de studerende til gode (de opfylder nemlig rigtig tit 

kriterierne herfor) 

iii. Studienævnet (SN) (Thorsten) 

Har møde i morgen. Bl.a. skal eksamensforms-ændringen på 3. Semester diskuteres. 

iv. Kapsejlads (Meimei) 

Intet nyt – Festudvalget vil gerne overtage ansvaret for Kapsejladsen. 

v. Andet 

Intet 

i) Teknik (Meimei) 

Intet nyt 



j) Møder (Karen) 

i. Fastsættelse af næste møde 

Næste møde bliver hos Kristian i Brabrand – Ingersvej 5, 3.tv 

6) Ansøgninger 

Ansøgning fra Skitursudvalget om, at FAPIA anskaffer sig 6 Walkie-Talkier, som udvalget har råderet 

over. Pris: 600kr. Herudover vil skitursudvalget ansøgt FAPIA om, at FAPIA lover dem, at udvalget 

kan være sikre på, at der står 6 walkier til rådighed for dem fremadrettet. FAPIA vil gerne købe 

Walkie-Talkierne. Låner man walkierne, hæfter man indenfor rammerne for almindelig ansvarlighed. 

Ved force-majeur ulykker, hæfter FAPIA gerne. 

7) Besøg af festudvalg 

Hvorfor er festudvalget her? Fordi bestyrelsen gerne vil have en tættere kontakt med de forskellige 

udvalg og større snak om samarbejde. Festudvalget har det rigtig godt. Rigtig god stemning, rigtig 

god fremgang. Deres økonomi har det også godt. I forbindelse med flytningen fortsætter 

festudvalget med at køre fester som før, blot et nyt sted. FAPIA foreslår, at man ude i fremtiden (3-4 

år frem) kører et tættere økonomisk samarbejde, så et evt. overskud i festudvalget f.eks. også kan 

bruges af Café-udvalget og skitursudvalget. Evt. kunne man (ifølge Emil, men endnu ikke drøftet i 

bestyrelsen) gøre repræsentationen i FAPIAs bestyrelse om, så festudvalgets formand og kasserer 

kunne være faste medlemmer. Festudvalget tager ordene til sig, men kan selvfølgelig ikke komme 

med noget konkret svar. Kapsejladsen: Festudvalget står for og koordinerer kapsejladsen. FAPIA vil 

gerne støtte kapsejladsen som paraplyorganisation og med festudvalget som koordinator at være den 

officielle deltager (af navn). Fester: Billetsalget vil fremover være sådan, at det kun er FAPIA-

medlemmer, der kan købe billetter de første 2-3 dage, og derefter vil der være åbent for at købe til 

venner og bekendt. Hvorfor er festudvalget en udvalg i FAPIA? Fordi festudvalget er mere end bare 

fester – festudvalget har en stor interesse i, at studiemiljøet på PI er så godt som muligt. 

8) CCC (Creative Communication Corporation) med SL. 

Vi samarbejder med SL om, at de giver FAPIA-medlemmer rabat på medlemskabet til SL. Vi vil gerne 

brande SL på alle mulige måder, men ønsker at have “monopol” på psykologi-mindede rabatter etc. 

(Det betyder, at giver de rabat til psykologistuderende, skal det kun gælde FAPIA-medlemmer) 

9) Fordeling af midler (Formand, kompendier, læsesalsskabe, specialepladser) 

Vi snakker videre om dette næste gang, hvis dette bliver nødvendigt. 

10) Referatpolitik 

Folk nævnes i referatet ikke med navns nævnelse, medmindre dette er essentielt eller ønsket. 

11) FAPIAs Julefrokost 

Vi har fået som mulighed at holde julefrokosten i Klubben, men takker nej til dette, da 

studenterrummet er langt mere hyggeligt, intimt og hjemligt. 

 

Hvem skal med? 

FAPIAs (helårs)underudvalg (Kursusgruppen, Fuld Fontex, Hyggocampus, Psyklen) 

Skitursudvalget (det er et sæsonprojekt, men udvalget arbejder hele året) 

Baren 

Smøringsudvalget (de har gjort rigtig meget for studiet i år) 

DPS 

Juleshowet 

De politiske udvalg (SN, LiPsR, Akademisk Råd) 

 



- Hvem skal ikke med? (hvorfor?) 

Tutorerne (de gør et rigtig stort stykke arbejde, men arbejdet er sæsonarbejde, samt de er 

lønnet af instituttet) 

Teknikvagterne (gør et stort stykke arbejde, men er lønnet af instituttet) 

Instruktorer (se ovenfor) 

- Deltagerbegrænsning? I år bliver der ingen deltagerbegrænsning, da frokosten ligger d. 20.12. 

Næste år skal dette evt. tages til genovervejelse. 

- På næste møde godkendes et oplæg til, hvem der inviteres til julefrokosten 

12) Økonomi for juleshowet 

Juleshowet er ved at nå loftet for sit budget. Kan FAPIAs rammer udvides? FAPIA vedtager, at der 

ydes et ad hoc-tilskud på 3.000 kr til tekniker. 

13) Hjælp til juledag/juleshow 

Hvad vil FAPIAs bestyrelse byde ind med? Æbleskiver og Glögg som sidste år? FAPIA forsøger, men 

der er måske ikke nok bemanding til det. FAPIA vil meget gerne hjælpe med ”skiftet” mellem Juledag 

og Juleshow. 

14) Rammeaftaler på hjemmesiden? 

Rammeaftalerne ligger for fremtiden i opdateret form på wordpress-delen af hjemmesiden, sådan at 

bestyrelsen altid har adgang til dem (dvs. Ikke tilgængelige for offentligheden) 

15) Eventuelt 

a) Studievejledning 

Anne tager til møde med studievejledningen for at fortælle om, hvad FAPIA er/gør. 

16) Mødeevaluering 

Rigtig langt møde, men vi gik også først i gang kl. 18. 


