Referat

12. oktober 2011 kl. 17.00

Hos: Thorsten, Karl Verners Vej 6, 1. Sal (kollegium nr. 5)
Afbud eller senere ankomst til: Thorsten, tlf.: 51 88 12 91

Dagsorden
1) Valg af dirigent
Amalie
2) Valg af referent
Thorsten
3) Opsamling af to-do-liste
Listen er opsamlet, og der er lavet en ny til næste møde
4) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden
Dagsordenen er etableret, og der er et enkelt punkt til eventuelt
5) Status:
a) Formanden (Thorsten)
Thorsten har haft møder med en masse folk. De studerende flytter først til 1.
september
b) Kassereren (Rasmus)
Kontoret sejler lidt for tiden, men det bliver bedre
c) Studentersekretæren (Meimei)
Meimei blev studentersekretær i går, ikke noget nyt endnu
d) Kontoret
i. Kontor (Trine)
Trine fortæller: Anna, som lige er trådt ud af bestyrelsen spørger: Ville det
måske være en fordel, at der var mindre sekretærer, og at man gav beskeder
videre til bestyrelsen når det vedrører alle?
ii. Massage (Maria)
Vi har fået en ny massør, hun er vildt sød og meget pålidelig, tror jeg (red:
Maria)
iii. Egenterapi (Anne)
Anne har opdateret mappen
e) Kompendiesalg (Thorsten)
Anne laver en oversigt over, hvad der er solgt online

Anne laver en opgørelse fra stakbogladen omkring, hvor mange kompendier vi har
købt fra dem
f) PR (Anne)
i. Hjemmeside
Anne har brugt rigtig meget tid til at prøve på at opdatere hjemmesiden. Anne
efterspørger, om udvalgene vil skrive et nyt udkast til hvad der står om dem
på hjemmeside.
ii. Indlæg til Psyklen
Er aftalt – se To-Do
iii. Facebook
Snakkes om senere
g) Udvalgene
i. Kursusgruppen (Anna)
Anna er udtrådt af bestyrelsen. Vi finder en ny
ii. Fapia Fonden (Amalie)
Intet at berette.
iii. Festudvalget (Meimei)
Intet nyt at berette – fed semesterstartsfest, julefest på klubben
iv. Koret (Amalie)
Koret bliver oprettet efter juleferien. Send folk videre til Amalie. Amalie
overvejer, om hun selv skal dirigere / lave arrangementer. Kunne være fedt
hvis det var selvstyret / uden prof. dirigent
v. Psyklen (Thorsten)
Vi har fået nogle seje nye medlemmer ind, vi mangler stadig ny
ansvarshavende redaktør, layouter og fotograf.
vi. Hyggocampus (Anne)
Var ikke med til det sidste møde, overvejer om hun skal vælge det fra til fordel
for noget andet. Hyggo har sparet 5000 kr op - regner med at bruge det på
thermokander eller andet. Planlægger kræmmermarked i november. Kører
stadig bezzerwizzer-aftener indtil der ikke er opbakning. Kommet nye
medlemmer i udvalget. Udvalget kommer nok til at udvikle sig.
vii. Fapia Skitur (Emil)
Bussen er fyldt. Vi ruller til januar
viii. Julerevyen (Emil)
Maersk og Tuborg er søgt. Penge søgt fra festudvalget og baren. Folk er valgt
– vi er godt 50 mennesker. Har planlagt øveweekender. Stadig problemer
med at finde lokaler som vi kan være i. Der er stadig tre uger til at vi skal
bruge det første gang. Det bliver ét show, uden entre, juledag inden. Dato:
18.11. Spurgt Hyggo om, om de vil koordinere juledagen inden selve showet.
Det er stadig uvist, om underviserne holder deres julefrokost samme dag,
men alle undervisere er indbudt, om de skal til julefrokost eller ej.

h) Eksterne udvalg
i. Baren (Meimei)
Festivalbar på fredag. Er begyndt at snakke med JUS og PF i forhold til
flytning, også interesse fra FF og FAPIA om at mødes og snakke om (øget)
samarbejde.
ii. Smøringsudvalget (Maria)
Har bod til Festivalbar, glæder sig til at stille op
iii. Studienævnet (SN)
Der kommer nye studienævnsmedlemmer fra undervisningsgruppen.
Muligvis kan vi få kigget på ny studie- og instruktorordning.
iv. Kapsejlads
Intet nyt
v. Andet
i) Teknik (Meimei)
Intet nyt
j) Møder (Karen)
i. Fastsættelse af næste møde:
Tirsdag d. 8.11 hos Trine
Til næste møde: Invitere Festudvalget + CCC med SL
6) Ansøgninger
Ingen indkomne pengeansøgninger, men “Studerende med børn” vil gerne låne vores brand
7) Møde med repræsentanter fra SL (kl. 19)
Vi havde en god snak med en meget positiv tone. Vi snakker videre indbyrdes, de snakker
videre indbyrdes, og så snakkes vi ved.
Hvad har vi af ting, som vi ikke kan samarbejde om, hvad kan vi samarbejde om?
Emil: Vil rigtig gerne samarbejde om medlemsdeling med dem. Vil ikke være et
underudvalg under dem. Vil ikke lave alle vores fester i klubben – men vil godt lave
enkeltarrangementer og fusionsfester med dem.
Rasmus: Umiddelbart synes jeg det er vigtigt at der er fester af psykologistuderende for
psykologistuderende. Derfor tror jeg ikke at f.eks. skitursudvalget ville være interesseret i et
samarbejde. Svært at samarbejde om kurser.
Anne: Udgangspunkt i forhold til kompendier – fedt at have samarbejde med dem, men vil
gerne have en der er kendt med proceduren som koordinator for det i første omgang. Er
positiv
Amalie: Umiddelbart positiv, men svært at se hvad vi har af projekter som vi skal
samarbejde om (skitur og andre udvalg vil vi jo gerne være for psyk’ere)
Meimei: Vil ikke lægge noget ned over udvalg. Vil ikke have generaliseret samarbejde, men
et gang-til-gang samarbejde. Helst ikke noget formaliseret / fast. Det skal være fordi det er
det vi (udvalgene / baren) har mest lyst til, ikke fordi vi er forpligtget.
Karen: Ser det som to foreninger, der kan samarbejde om ting, men stadig kan være hver
sin forening med hver sin agenda. Kompendiesalget vil vi gerne stå for selv, da det virkelig

promoverer FAPIA og vores kontor. Samtidig synes jeg det ville være super smart at
FAPIA-medlemmer samtidig var medlemmer af SL.
Trine: Hovedsageligt positiv. SL kan være den buff storebror, der står i skolegården og
sørger for at man ikke blev slået ned. SL har ikke noget at sige om, hvad vi skal, men vil
gerne samarbejde og have et godt ryg (og mulighed for at gøre deres business endnu større.
Fremtiden: Have en kontaktansvarlig fra hver bestyrelse, der snakkede sammen jævnligt.
Aleksander: Her på studiet har vi et enormt godt sammenhold. Det vigtige er, at det skal
give mere uden at gå ud over det allerede eksisterernde. Vi (psy) skal ikke blive spredt ud
over det hele. FAPIA skal være noget at samle sig om. “Den store storebror” er en god
mulighed at “sælge” SL på.
Nedsætter udvalg: Meimei, Anne, Thorsten og Emil (supp)
Navn: Creative Communication Coorporation
Mål: At udvikle samarbejdet med SL
8) Fordeling af midler (Formand, kompendier, læsesalsskabe, specialepladser).
Emil og Meimei undersøger fordeling af nuværende midler.
9) Formandsposten
Anne og Thorsten snakker om det
10) Konstituering af bestyrelsen
Studentersekretær: Meimei, Formand: Thorsten, Kasserer: Rasmus.
Trine tager kursusgruppen. (Kristian vil gerne have kontorvagt hver anden uge – vil helst
have tirsdag.)
Anne vil gerne afgive noget i forhold til PR – f.eks. generel PR. Anne beholder facebook og
hjemmeside.
Meimei: Ville være fedt, at der er en der står for at skrive eller uddeligere et indlæg til
Psyklen. Aleksander vil gerne være generelt ansvarlig for noget Psyklen-skrift. Hvem vil
overtage Egenterapi-posten? Kristian? Ellers Amalie.
11) Opfølgning på fordeling af specialepladser og læsesalsskabe
Det går fint med specialepladserne. Vi går og funderer over et uddybet regelsæt, men det
fungerer rigtig godt. Specialeplads-mailen er: specialepladsPI@gmail.com
Med læsesalsskabe: Skriv en mail til Anne når der er nogen der har afleveret deres nøgle.
12) FAPIAs julefrokost
Bedste dato: 20. december kl 18. Her er alle færdige med eksamen. Eneste anden mulighed:
19. november, det er dagen efter juleshow, så det er en dårlig idé. Meimei skaffer adgang,
Rasmus booker lokale. Layout og udsendelse af invitation. Rasmus gør det i løbet af ferien.
Tilbud om mad udefra? Emil gør det efter 20. november. Egenbetaling – ca. 100-150 kr? I
første omgang dato, sidenhen info om betaling. Skal være punkt næste gang.

13) Eventuelt
a. Fordeling af penge
Fået en kommentar på, at stemning omkring hvordan vi deler penge ud ikke er
optimal: Udvalgene føler, at vi er hårde ved dem i forhold til rammeaftalen. Det er
ærgerligt, at der ikke er større forståelse for, at rammeaftalen er stram. Vi håber, at de
har forståelse for, at rammeaftalen på lang sigt er stram (for at sikre sig mod en
dårlig økonomi på lang sigt), men at pengene ellers er disponible.
FAPIA-fonden: hvordan får vi endnu bedre formidlet ud, at vi har de her penge? Kan
vi få nedsat en promotion-gruppe (MOP - managers of promotion)? Aleksander vil
gerne være med, Anne vil gerne være den anden.
b. Juleshow – Rammeaftale:
Juleshowsgruppen ønsker på bedst mulige vis at skåne FAPIA for den udgift, som
rammeaftalen giver råderum til (kr. 13.000) ved at søge (andre) fonde + baren og
festudvalget. Vil gerne have, at det ikke er specificeret, hvad de forskellige penge
skal øremærkes til.
Enstemmigt for, to fraværende.
c. Fapia-kontoret/acebook-gruppen:
Emil (som ikke står på kontoret) synes at det er en dårlig idé at det er delt op. Det er
fint at kunne følge med i, hvad der foregår på kontoret.
Gruppen slettes - 5 for, 3 blank, 3 fraværende
d. Fapia-kontoret/vagter:
Det ville i den bedste verden være 5 kontorvagter, der tog en dag hver. Derved ville
folk hurtigt opbygge en rutine. Hvis der er nogen, der deler en vegt, skal begge
oplæres grundigt i vagten. Kristian skal have vagter, evt. tage nogen af Rasmus’.
Resten bliver aftalt på facebook.
e. Maersk-penge:
Skal de penge øremærkes, eller skal de ind på den generelle konto? Evt. sættes ind
på FAPIA-fonden? Der ville de stå indtil januar. Der stilles 10.000 ind på fapiafonden. Det meldes ud i Psyklen, at vi har fået 25.000 fra Maersk.
Dankort-automaten: Vi snakker med teknikvagten. Ellers snakker fredagsvagten med
support.
14) Mødeeevaluering (+ fotografering af den nye bestyrelse til Psyklen og hjemmesiden).
Er gjort. Fedt at have studenterlauget ude. Fedt, generelt at have folk ude – om så det er
vores egne, eller nogen udefra.

