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Introduktion til FAPIA. Hvad er og gør en FAPIA? Hvem samarbejder FAPIA med og
hvordan?
Formandens beretning
o Bestyrelsesåret lakker for alvor mod enden, men der er sket utrolig meget inden for
det sidste års tid. Bestyrelsen har haft en del modgang, men i det store hele har det
været et godt år, og jeg er utrolig stolt af at kunne stå i spidsen for sådan en dygtig
bestyrelse!
o Kompendier: På kompendieområdet er der sket en del inden for det sidste års tid.
Vi startede ud med at overtage clearing af copyrights fra biblioteket på samme tid
med at vi som et forsøg indførte onlinesalg. Formålet med dette var at det skulle
blive nemmere både for bestyrelsen og for de studerende at få fat i deres pensum
så tidligt som overhovedet muligt. Onlinesalget mødte nogle problemer undervejs,
men alt i alt er vi glade for resultatet og vi håber på at den nye bestyrelse vil tage
disse erfaringer med til den nye bestyrelse.
o Studenterlauget: I løbet af bestyrelsesåret har vi afholdt et par møder med
Studenterlauget (SL), hvor vi har diskuteret et eventuelt samarbejde. Dette har
åbnet op for muligheden for økonomisk støtte, og vi regner med at den kommende
bestyrelse kommer til at se mere til dem i fremtiden.
o Flere arbejdsopgaver: Foruden at overtaget arbejdet og ansvaret for clearing af
copyrights på kompendierne, overtog bestyrelsen ligeledes ansvaret for
læsesalsskabene og specialepladserne. Dette skete som en konsekvens af, at den
tidligere studentersekretær var under et ret stort pres, og at der i bestyrelsen
generelt var enighed om, at disse opgaver sagtens kunne påtages af fapias
bestyrelse.
o Ekstraordinær generalforsamling: Der har i løbet af bestyrelsesåret været en del
tumult, og oven i det mistede vi desværre 3 af vores oprindelige
bestyrelsesmedlemmer (Anna, Line og Thorsten). Vi vurderede, at det var
nødvendigt med nye engagerede ansigter i FAPIA, og vi besluttede derfor at afholde
en ekstraordinær generalforsamling. Her fik vi valgt Meimei som studentersekretær
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og fik yderligere 2 nye medlemmer – Kristian fra 3. Semester og Aleksander fra 1.
Semester. Da formanden gik af i december, konstituerede vi i bestyrelsen selv en ny
formand – mig 
o Større gennemsigtighed: Vi har dette bestyrelsesår arbejdet meget på at skabe
mere gennemsigtighed og et bedre samarbejde mellem fapias bestyrelse og
udvalgene. Derfor inviterede vi i første omgang udvalg med til møderne, hvor vi tog
temperaturen på stemningen indbyrdes i udvalget, deres visioner for det
kommende år samt hvordan vi kunne bruge hinanden bedre. Dette viste sig at være
en succes, så i slutningen af året tog vi dette tiltag endnu længere ud af indkaldte til
Pis første formand/kassermøde. Dette har vi senere lavet om til udvalgsforum, da
tanken er at de forskellige udvalg kan mødes og drøfte forskellige punkter.
o Flytningen: Et tilbagevendende tema på mange af bestyrelsesmøderne har været
flytningen. Vores studentersekretær har brugt store dele af sin tid på at sørge for,
at de studerende får de bedst mulige forhold, når vi flytter. Dette er bestemt ikke
afsluttet endnu, men det kan Meimei sige meget mere om.
o Arrangementer: FAPIA og udvalgene har i løbet af året afhold en lang række
arrangementer, og det er super fedt at se, at opbakningen omkring specielt de store
arrangementer er vokset så meget. Talentaftenen var i år en stor succes, og der har
aldrig lagt så mange kræfter i en julerevy, som der er blevet gjort i år. Til dette var
der også en kæmpe opbakning, og begge aftener viste sig at blive fantastiske!
FAPIA har i år også afholdt julefrokost, hvor vi i år valgte at åbne op for alle dem,
der har gjort en frivillig indsats på Psykologisk Institut. FAPIA eller ej – I fortjener en
kæmpe hånd for jeres fantastiske arbejde!
o Tak for et fantastisk bestyrelsesår – Jeg håber, at jeg kan få lov til at stå i spidsen for
endnu et år 
Gennemgang af regnskab ved kassereren
o Kompendiesalget gav 55.000 i overskud
o Mærsk har doneret 25.000 kr.
o Psyklen har brugt færre penge end budgetteret med. Instituttet har overtaget
trykken af Psyklen, hvilket betyder, at der fremover ikke kommer til at være
udgifter på Psyklen, som før.
o FAPIAs midler går i nul, men det er kun pga. donationen fra Mærsk.
o Hvorfor budgetteres der ikke for FAPIAs talentaften mm.? Det er pga. udskiftningen
af kassererne, som skriver regnskabet forskelligt ned.
Vedtægtsændringer
o Bestyrelsens egne ændringsforslag:
 ”Studentersekretær” ændres konsekvent til ”Psykrådsekretær” i
vedtægterne. Dette gøres fordi Studentersekretæren fungerer som formand
for Psykrådet, og derfor giver det mest mulig mening: vedtaget
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Der kan for fremtiden vælges op til 2 kasserere. Dette forslag stilles til
ændring, fordi kassererens arbejdsopgaver har vokset sig så store, at vi
mener, at det kræver 2 personer. Vi håber desuden, at der på denne måde
vil kunne gå vigtig information videre i form af oplæring af kasserer nr. 2:
vedtaget
o Fuld Fontex’s ændringsforslag (i samarbejde med bestyrelsen)
 Forslag 1: vedtaget
 Forslag 2: vedtaget
 Forslag 3: vedtaget
 Forslag 4: vedtaget
 Forslag 5: vedtaget
 Forslag: 6: vedtaget
o Kursusgruppens ændringsforslag
 Forslag 1: ikke vedtaget
 Forslag 2: vedtaget
 Forslag 3: vedtaget
 Forslag 4: ikke vedtaget
Afstemning om kontingentets størrelse
o Diskussion om hvorvidt vi bør fjerne halvårsmedlemskabet helt, så man kun kan
blive medlem af FAPIA for et år af gangen. Dette kræver dog vedtægtsændring, så
det er noget den kommende bestyrelse kan stille til ændring på næste
generalforsamling. Desuden var der en diskussion af hvorvidt vi bør sætte
helårsmedlemskabet op, så der er større forskel på hel- og halvårligt medlemskab. I
sidste ende blev bestyrelsens forslag dog godkendt:
 Helårligt: 125 kr
 Halv årligt: 90 kr
Valg til bestyrelse:
o Formand: Anne
o Kasserere: Rasmus og Alexander
o Psykrådssekretær: Meimei
o Menige medlemmer: Maria N, Kristian, Karen, Sandra, Pernille S, Ditte og Pernille
Valg af 2 kritiske revisorer
o Amalie og Trine (afgående bestyrelse)
Eventuelt

TAK FOR GOD RO OG ORDEN – VI SES IGEN NÆSTE ÅR! 

