
 
 

 
 
 
 
 

Hos: Karen, Møllevangsallé 149, 1. tv., 8210 Aarhus V 
Afbud eller senere ankomst til: Karen, 50 98 58 39 

 

Dagsorden 
 

1) Valg af dirigent  

Anne 

2) Valg af referent 

Kristian 

3) Opsamling af to-do-liste 

Done 

4) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden 

5) Status: 

a) Formanden (Anne) 

Anne har holdt et møde med Thorsten. Ideer til videre arbejde: hvordan Anne kan lære af 

Thorsten og hvordan hun selv kan bidrage. Sammen har de lavet en brainstorm omkring ideer: 

F.eks. Et begivenhedshjul. Dette tages op på et senere møde. 

Formand-og-kasser–møde er foreslået. For at højne dynamik og samarbejde. Man kunne på 

disse møder også have en dialog omkring økonomi i fremtiden og hvordan ”penge mellem 

udvalg” kunne tænkes sammen. 

Rasmus: ”action speaks louder than words” 

Anne – en jern lady 

b) Kassereren (Rasmus) 

Rasmus undskylder at han er bagud med regnskabet. Hans undskyldning er eksamen.  

 Hvordan bevilger vi til udvalg? – Vi skal være obs på at få kvitteringer for bevilgede 

penge, da vi ikke kan trække moms hvis vi ikke har kvitteringer. 

 Når vi bevilger skal vi tænke moms ind i bevillingerne.  

c) Studentersekretæren (Meimei) 

Næste psyk.rådsmøde er 7 feb. Kl 15 

d) Kontoret 

i. Kontor (Trine) 

ii. Massage (Maria) 

Vi har fået en ny massagebrix. Den har kostet 3 af de store. 

iii. Egenterapi (Anne) 

e) Kompendiesalg (Anne) 

f) PR  

i. Hjemmeside (Anne) 

ii. Indlæg til Psyklen (Aleksander) -  

iii. Facebook (Anne) 

Mødeindkaldelse 
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iv. Andet 

g) Udvalgene 

i. Kursusgruppen (Trine) 

ii. Fapia Fonden (Amalie) 

Der er stadig 10 kilo til rådighed 

iii. Festudvalget (Meimei) 

Semesterstartsfest 24. februar 

iv. Koret (Amalie) 

Amalie giver udtryk for at hun ikke magter at køre koret alene grundet andre 

forpligtelser. ”pay it forward”  - opslag på FAPIAs hjemmeside omkring koret.  

Rasmus: ”vi ser tiden an’”.  

v. Psyklen (Aleksander) 

Dialogen er go’ – der har været formandsskifte. 

vi. Hyggocampus (Anne) 

vii. Fapia Skitur (Emil) 

FAPIA ønsker god tur. 

viii. Julerevyen (Emil) 

Julerevyen har evalueret. Endvidere ønsker Julerevyen et dueslag. 

FAPIA ønsker at julerevyen forsætter og ser derfor gerne at der findes en 

fanebærer. 

h) Eksterne udvalg  

i. Baren (Meimei) 

Baren introducerer et nyt koncept: ”15 frække” 

ii. Smøringsudvalget (Maria)  

iii. Studienævnet (SN) (Emil) 

iv. Kapsejlads (Meimei) 

Forberedelserne er så småt i gang.  

v. Andet 

Studievejledningen holder U-days – kommer til at foregå torsdag d. 1. og 2. marts på 

PI. Studievejledningen ønsker at vi er repræsenteret. 

i) Teknik (Meimei) 

j) Møder (Karen) 

i. Fastsættelse af næste møde: Der kommer en doodle… 

Det besluttes at Anne fremover tager sig af pkt. ”Møder” – Karen er indforstået med 

det, og bærer ikke nag: ”det er ikke min baby” 

6) Ansøgninger 

7) Kompendiesalg 

Anne cleare copyright. Anne mangler at lave en forside. 

Anne foreslår én blank side mellem hver tekst i kompendiet – det er enstemmigt vedtaget. 

Anne: Jeg opdeler kompendierne i to. 

Der indkøbes 75% af det forventede semestersalg fra starten. Resten efterbestilles efter online 

bestillinger. 

8) Revurdering af fordelingen af midler 

Der er talt om fordeling af midler og der kommer et beslutningsforslag til næste møde. 

9) Flytning 



Allerede fra april mister vi læsesalen. 

Speciale pladser kan bevares indtil sommerferien – derefter usikkert 

10) Fapias økonomi fremadrettet 

Der inviteres til formand-kasserer-møde.  

11) Massage og massagepris 

12) FAPIAs generalforsamling 

d. 9. marts – kl. 14.00 

 Der skal informeres på forelæsningerne på de forskellige semestre. 

13) Eventuelt 

Evaluering af julefrokost: 

 Aleksander: 

o At starte tidligt på dagen er godt 

o Udvalgene var meget game, så derfor bør man til næste år 

sørge for mikrofon så alle kan høre. 

o Det var godt at der ikke var mere program på end der var. 

 Amalie: 

o Der indføres dommerskilt/dommerhat så det går på turnus 

hvem som de kan trække i. 

o Der bør stå i indbydelsen, hvis man har særlige behov (vegetar 

eller allergi) 

 Anne: 

o Det gik hurtigt med at rydde op. Det var en god ide med 

ekstrahjælp – hvis man har meldt sig som ekstrahjælp skal man 

huske at melde afbud hvis ikke man kan. 

o Man kunne evt. lave ”time-udfordringer” 

 Kristian: 

o Maden kunne måske være forberedt bedre.  

 Karen:  

o Konkurrencen virkede trods alt efter hensigten, selvfølgelig kan 

den forbedres 

Hyggocampus: 

 Rasmus påpeger at Hyggocampus kan gøre brug af FAPIAs 

hjemmeside – evt. til upload af referat og deslige. 

 Hyggocampus er informeret om at de kan søge ad hoc. 

 Hyggocampus planlægger: morgenbrød til kapsejlads, mc-fight night 

arrangement. 

 Der tales meget om økonomisk omfordeling udvalgene imellem, og 

hvordan de enkelte udvalg kan supplere hinanden. 

 Snakken omkring ansøgningsformen er taget op; Sanna er forstående 

men giver udtryk for at Hyggocampus også er et spontant udvalg. 

 Der tales om et samarbejde omkring evt. billetsalg og lign fra fapia 

kontoret – til glæde og gavn for begge parter. 

 Der er talt med hyggocampus om kasser-formand-møder og 

hyggocampus er positive.’ 

 



Hyggeaften for bestyrelsen – rystesammen og ryste-af arrangement  

14) Mødeevaluering  

 

 

Overordnet set har det været et godt møde   


