
Mødeindkaldelse
7. august kl. 17.00 

Hos: Sandra, Børglumvej 2B, st., 204, 8240 Risskov
Afbud/senere ankomst: Anne, tlf. 42 70 98 23

1) Valg af dirigent

Ditte dirigerer.

2) Valg af referent

Referant: Meimei/Pernille.

3) Opsamling af to-do-liste

Scanner/printer: ikke undersøgt videre.

Flytningen problematiserer undersøgelse af kontorfaciliteter.

Forsikring: problemer.

4) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden

5) Status

a. Formanden (Anne)

Intet nyt

b. Kassererne (Rasmus og Aleksander)

Intet nyt

c. Psykrådssekretæren (Meimei)

Arbejde med holdstr.

d. Kontoret

d.i. Kontor (Karen)

Nøgler skal afleveres til Karen. 



d.ii. Massage (Maria)

Intet nyt

d.iii. Egenterapi (Pernille M)

Intet nyt

e. Kompendier (Anne)

Der er clearet copyrights på de tre første kompendier. Priserne kommer hurtigt. Om 

opbevaring af kompendier: Enten receptionen (1340) eller foreningsgang. Listerne 

lægges først op på nettet, når det er helt sikkert hvilke tekster der kommer i. Hvad kan 

man gøre ved de tekster fra bøger, der ikke er tilgængelige endnu? Muligt at få 

tykkere/kraftigere omslag? Godt at store kompendier er opdelt i to..

f. PR

f.i. Hjemmesiden (Sandra)

Intet nyt

f.ii. Indlæg til Psyklen

Vi har umiddelbart intet

f.iii. Andet

Intet nyt fra PR-gruppen. 

g. Studievejledningen (Rasmus)

g.i. Kursusgruppen (Anne)

g.ii. Fapia Fonden (Kristian)

g.iii. Festudvalget (Rasmus)

g.iv. Psyklen (Pernille M)

g.v. Hyggocampus (Sandra)

Ny formand: Matine (5. semester)

g.vi. Fapia Skitur (Aleksander)

g.vii. Julerevyen (Pernille M)

Det bliver i Stakladen. Skrivelejr: 20. august. Der er søgt fonde.

g.viii. Psykologisk Sommerlejr (Rasmus)



h. Eksterne udvalg

h.i. Baren (Meimei)

De har brug for hjælp i rusugen fredag, Ditte og Anne vil gerne hjælpe.

h.ii. Smøringsudvalget (Meimei)

h.iii. Studienævnet (Ditte)

h.iv. Kapsejlads (Meimei)

h.v. Andet

i. Fordelsaftaler (Kristian)

Finde flere pige-ting.

6) Fastsættelse af næste møde

Onsdag d. 5. september. Hos Karen. Pernille SJ, Pernille MT vil gerne hjælpe.

7) Ansøgninger

8) RUS-ugen

a. Vagtplan for kompendiesalg (uge 35 og 36)

Vagtplanen er lavet i uge 35. Meimei sender tidspunkter.

Uge 36: Kun online-salg: 2 personer pr. dag. Karen laver en doodle.

b. Introduktion af FAPIA

Præsentation tirsdag mellem 10-11: Sandra/Kristian og Ditte/Anne. Meimei sender 

klasseværelsesnumre.

Præsentation onsdag: P1, P2 og Aleksander.

9) Flytningen

1350: De Studerendes: Væggen er væltet. Større end forventet. 

Har fået bevilget 83.000 til studiemiljø.

Specialepladser: 18 klar i 1343. Kommer snart i 1340, etage 4, ca. 10-11 pladser. 1342, etage 1 

kommer i løbet af efteråret, ca 12-14 pladser. 

Foreningsgang: Umiddelbart indflytning 23. august. Måske før.

10)  Sekretærvagter E12: Karen laver doodle * 2 (sekretær og kompendier). Ditte vil evt. gerne. 



11) Kinderæg til studieadministrationen: Udgift fra FAPIA – har vi lyst til at give Kinderæg? 

Enstemmigt vedtaget at vi skal fortsætte. Sandra køber æg til administrationen og snakker med 

dem om hvad det går ud på. 

12)  Sponsoratansøgning

Følges op på næste gang.

13) Rammeaftaler

Mangler fra en. Det kommer op på nettet derefter.

14) Eventuelt

a. Mødestruktur: Fjerne status fra udvalgene, men man i stedet skal sige hvis man har 

noget til dagsorden? vs. Eller spørgsmålet, hvem har noget til status? Og derefter 

håndsoprækning. vs. Bedre til at 'heppe'.

b.  Studenterlauget: Herunder tilbudsordning på dobbeltkøb af medlemskab. Meimei, 

Anne, Pernille SJ og Aleksander. Meimei skaffer møde.

c. FAPIA-hjemmesiden. Sandra laver en guide til brugen af hjemmesiden. Meimei sender 

social kalender til Sandra.

15) Mødeevaluering


