Referat

28. november 2011 kl. 17.00

Hos: Kristian W. Pedersen: Ingersvej 5, 3. tv, 8220 Brabrand
Afbud eller senere ankomst til: Kristian, tlf.: 26 71 98 09

Dagsorden
1) Valg af dirigent
Thorsten
2) Valg af referent
Meimei
3) Opsamling af to-do-liste
Diskussion af dankort: Skal stå som et personligt kort. Har vi virkelig brug for det? Nej
Kasseapparat: Kigge alternative nye kasseapparater, hvis ikke den nye sværte virker.
Ellers done
4) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden
5) Status:
a) Formanden (Thorsten)
Formanden siger farvel. Har haft en enkelt samtale med Anne omkring overdragelse.
b) Kassereren (Rasmus)
Rigtig svært at sige noget fremad, ser ikke specielt godt ud. Det er lidt uvist, hvad Psyklen har
af udgifter.
c) Studentersekretæren (Meimei)
Meimei informerer om universitetsvalget. Har ellers arbejdet med flytning.
d) Kontoret
i. Kontor (Trine)
Intet nyt
ii. Massage (Maria)
Tina skal have penge fra sidste mandag – Rasmus
Ny massagebriks? Hvad koster sådan en? Lade massørerne kigge på tilbud. Evt en
brugt
Prisstigning i massage? Kigge på indtjening -> Næste møde
iii. Egenterapi (Anne)
Intet nyt
e) Kompendiesalg (Thorsten)
Anne er ved at få rettelser
f) PR
i. Hjemmeside (Anne)
Intet nyt
ii. Indlæg til Psyklen (Aleksander)
Aleksander skriver dette møde ind i eksisterende. Meimei skriver fra Psykrådet.

iii. Facebook (Anne)
Intet nyt
iv. Andet:
1. Promovering af kurser
Word og skrivekurser ift. 1. semester
2. Promovering ift. medlemsskaber
Eksklusivitetsaftaler. Hvilke mennesker er det, der ikke bliver medlemmer?
Spørgeskema? Foredrag: Kun gratis for FAPIA-medlemmer, symbolsk beløb
for ikke-medlemmer. Statistik: Udvalgsfolk er ikke medlemmer af FAPIA. Evt
et lille pres om, at kun FAPIA-medlemmer kan komme med til FAPIAs
julefrokost.
3. Økonomi og FAPIA fremover
Sponsorater ift. julerevy. Muligt ift. til andre dele. Evt. en ansvarlig ift. søgning
af sponsorater. Evt. en, som kan snakke med SL/JUS om, hvordan man gør
dette. Evt. en udefra, der er ’specialiseret’
g) Udvalgene
i. Kursusgruppen (Trine)
ii. Fapia Fonden (Amalie)
iii. Festudvalget (Meimei)
Festudvalget vil gerne kigge på rammeaftaler og vedtægtsændringer. Meimei
iv. Koret (Amalie)
v. Psyklen (Thorsten)
Aleksander vil gerne lægge nye Psykler i De Studerendes. Næste blad: 8. december
(deadline: lørdag). Er der et Psyklen, når Thorsten smutter? Ny kontaktperson:
Aleksander
vi. Hyggocampus (Anne)
Invitere Hyggocampus til næste gang, snak om økonomi.
vii. Fapia Skitur (Emil)
Intet nyt
viii. Julerevyen (Emil)
Budget på 31.000 kr. Ved ikke hvad der er brugt – kan ende med en brugerbetaling
for udvalget for mad. Næste år: Flere aftener, entré og sponsorater. Kasper Hjort er
en mulig koordinator næste år. Erfaringsvideregivelse
h) Eksterne udvalg
i. Baren (Meimei)
Intet nyt
ii. Smøringsudvalget (Maria)
Varm kakao, torsdag. Muligt for dem at søge FAPIA-fonden
iii. Studienævnet (SN) (Thorsten)
Valg fra i morgen. Sidste møde i december
iv. Kapsejlads (Meimei)
v. Andet
i) Teknik (Meimei)
j) Møder (Karen)
i. Fastsættelse af næste møde

Tirsdag d. 17. januar hos ?
6) Ansøgninger
Ansøgning fra DPS om 6.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med Mini-konference. Hvis der
gives penge gives de for dette års FAPIA-Fondens budget (8 for, 1 imod). Afstemning mellem: 5.000
kr., 6.000 kr. eller afslag. 4 for 5.000 kr., 3 for 6.000 kr., 2 blankt. Der gives 5.000 kr.
7) Besøg af kursusgruppen
Forslag om at tage ekstra for kursus for at betale den anden deltager. Snak om at kursusgruppen
tager udgangspunkt i udbud/efterspørgsel. Snak om at man kan finde en uden for kursusgruppen til
at være facilitator for bestemte kurser. Evt flere medlemmer i kursusgruppen? Snak omkring, om
kursusgruppen skal gå ned i støtte (nu: 10.000 til foredrag og 12.000 til kurser plus penge til møder).
Udspil til ny rammeaftale i februar. Evt udspil til ændring af vedtægtsændringer. Hvordan kan FAPIA
hjælpe kursusgruppen med regnskab – Rasmus kigger på det. Kursusgruppen vil gerne have kopikort
– Trine snakker med teknikvagten.
8) Kompendiesalg
Anne vil gerne stå for at kopiere den nye master, men vil gerne have hjælp, især som kontakt til
Stakbogladen. Annes opgave er, at lave masteren – resten bærer vi fælles. Kompendiesalg og –
bestilling kan diskuteres på facebook, ellers på næste møde.
9) Revurdering af fordeling af midler
Udsættes til næste gang
10) Referat af møde med studievejledningen
De vil gerne have bedre kontakt til os (ex at der ikke sende kompendier til Norge). Kontaktperson,
Karen. Tages under eksterne udvalg, andre.
11) Eventuelt
a) Kantineudvalg
Meimei skriver, når der er en dato. Spørger også Psykrådet.
b) Julefrokost
Emil: Mad: Bedste bud: Jysk diner: Bestille de retter vi ikke selv gider; selv laver de nemme
retter (leverpostej, æg, rejer, sild). Hvordan ændrer vi holdning om, at FAPIA selv kan klare
denne fest alene? Gratis for FAPIA. Lån af bil hos SL. Mødetid kl 11.
c) Biblioteksudvalg: Meimei tager den med videre til Psykrådet
d) Flytning
Område til de studerende: to små kontorer, et lille køkken og et 30 m3 lokale (de
studerendes). Søger flere kontorer i sammenhæng med kantinen. Vi er i dialog omkring
specialepladser, som overgår til fakultetets ansvar. En mulighed for ca 10 pladser (med en
måneds ophørsvarsel).
12) Mødeevaluering.

