
Referat af Fapia-bestyrelsesmøde
Deltagende:  Mikkel,  Leonie,  Pernille  S,  Amalie,  Anne  Me6e,  Sophia,  Di6e,  Emil

1. Valg af dirigent
Mikkel
2. Valg af referent
Emil
3. Opsamling af to-do-liste
Intet
4. Status

4.1. Formanden (Pernille)
Intet

4.2. Kassererne (Leonie og  Aleksander)
Intet

4.3. Psykrådssekretæren (Amalie)
! Psykologi er blevet tildelt et ekstra lokale til specialepladser i bygning 1342. 
! Det har været oppe i Lille Psykråd, om der reelt set er et behov for flere 
! specialepladser, eller om det vil give mere mening at anvende lokalet til ekstra 
! lagerplads (bl.a. til Psykologisk Revy), FAPIA-massage mm. Da revyen har brug for 
! at vide besked omkring, hvorvidt de kan regne med lagerplads eller ej, tages 
! diskussionen op på næstkommende Psykrådsmøde.Fapias holdning er, at det 
! ekstra lokale i 1342 skal bruges til specialespladser (i første omgang) fremfor 
! lagerplads til !revyen eller andre.

4.4. Kontoret
! Faste kontorvagterne er fremover:
! Mandag: Pernille S
! Tirsdag: Leonie
! Onsdag: Anne-Mette
! Torsdag: Emil
! Fredag: Sophia

4.4.1. Kontor (Pernille SJ)
Pernille vil udarbejde retningslinjer omkring “kontor-opførsel”.
Kontoret er forbeholdt fapiabestyrelsen
Vi skal have fundet et bedre system end vores Fapia-klistermærker

4.4.2. Massage (Anne Mette)
Sophia syer et forhæng som skal benyttes i forbindelse med massagen.

4.4.3. Egenterapi (Pernille M)
Intet

4.4.4. Specialepladser
Der er problemer for folk der ikke har underskrevet kontrakt, fordi de ikke kan 
tildeles en specialeplads. Vi vælger dog, på baggrund af behov for rene 
linjer, at fortsætte som vi hidtil har gjort; kontrakten skal være underskrevet. 

4.5. Kompendier (Ditte og Sophia)
! Kompendier var færdige to uger før tid. Det har givet problemer med 
! kommunikation internt i bestyrelsen, hvilket fremadrettet må løses.

! Emil styrer enkelbillet, så Ditte beder om at man spørger Emil ved tvivl.
! Ditte bestiller op til 230 stk. kompendier 1. semesterskompendier.
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!
! 1. semester kan kun købe kompendier kontant, resten kun online.

! Sophia laver ekstra masters til alle fag (når hun får tid).

! Kompendier fra 2011 er gratis.
! Kompendier fra andre tidligere semestre sælges til halv pris.
!
! Gamle kompendier kan kun reserveres gennem mail, og kun af kontorvagter 
! der opholder sig på kontoret. Intet officielt meldes ud. Der laves en hylde til 
! dette på kontoret.

! Til kassererne: Regningen for kompendier bedes betalt med det samme den 
! kommer.

4.6. PR (Pernille SJ, Thorsten og Emil)
4.6.1. Hjemmesiden (Mikkel)

Vær søde at sende indlæg til hjemmesiden i PDF til Mikkel. 
Interesserede kontorvagter vil blive lært op i at bruge hjemmesiden. Mikkel 
står stadig for vedligeholdelse og fornyelse.

4.6.2. Indlæg til Psyklen
Vi kan skrive at vi har fået PIF, vi har solgt en masse kompendier.
Thorsten skriver indlæg :-)

4.6.3. Andet
Intet

4.7. Kursusgruppen (Kassererne)
Intet

4.8. Festudvalget (Kassererne)
Intet

4.9. Psyklen (Pernille M)
Intet

4.10. Fapia Skitur (Thorsten)
Intet

4.11. Psykologisk Sommerlejr (Emil)
Intet

4.12. Eksterne udvalg
4.12.1. Baren (Mikkel & Aleksander)

Intet
4.12.2. Smøringsudvalget (Sophia)

Intet
4.12.3. Studienævnet (Ditte, Thorsten & Amalie)

Thorsten overtager denne post alene fremover, da han alligevel er 
studienævnsrepræsentant.

4.12.4. Kapsejlads (Mikkel)
Intet

4.12.5. Andet
Intet

4.13. Psykologisk revy (Pernille SJ)
To repræsentanter for revyen kom til mødet med følgende ønsker:

1. Ændring i rammeaftalen:
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De 25.000 i rammeaftalen skal være revyens forsikring. Derudover har revyen brug 
for penge til forbrug (fx lokaler). Altså skal det være muligt at opspare mere end 
25.000 kr. 

2. Engangsydelse:
Det er en kamp at skaffe de penge der skal bruges. Revyen vil gerne fremtidssikres 
ved at skabe et fundament (depotrum, symaskiner, make-up, div kontorartikler og 
andre remedier). Revyen vil gerne søge 30.000-40.000 kr. til dette

Relevante oplysninger udover det:
ca. 60 studerende deltager i revyen. 
Alternativ til støtte er et kæmpe stykke arbejde næste år, for dem der tager opgaven 
(hvis nogen gør det), hvilket måske vil betyde at revyen ikke videreføres 
(spekulationer fra repræsentanternes side).

4.14. Hyggocampus (Amalie)
Forespørgslen om ikke at gå ned i tilskud ved næste rammeaftaleforhandlinger 
vedrører ikke siddende bestyrelse, derfor må det tages på senere tidspunkt - forår 
2014.

5. Fastsættelse af næste møde
! Onsdag. d. 18. september kl. 17.00 hos Ditte 
6. Ansøgninger 

6.1. Ad hoc – Løbeklubben (under PIF)
! Psykologisk Løbeklub sigter mod at få stablet 3-4 hold på benene til DHL-stafetten 
! og ansøger om et tilskud fra FAPIA på 350 kr. pr. hold (5 personer), således at 
! FAPIA betaler 70 kr. af hver deltagers deltagergebyr på 170 kr.

Afstemning:
for: 0
imod: 8, vedtaget
blank: 0

Emil skriver afslaget.
7. Genforhandling af revyens rammeaftale
! tages til næste møde.
8. Løn
! Bestemmes til næste møde
9. RUS-ugen

9.1. Vagtplan for kompendiesalg (uge 35 og 36)
Mandag: Pernille S og Sophia
Tirsdag: Leonie og Emil
Onsdag: Anne Mette (og Leonie - back-up)
Torsdag Emil (og Anne Mette - back-up)
Fredag: Sophia

9.2. Introduktion af FAPIA
Vi går rundt på holdene (ved Sophia, Emil, Leonie, Amalie, Ditte) tirsdag i rusugen.
Vi går ikke i Auditoriet

10.Fremtidig kompendiefremstilling
Copyright-reglerne ændres måske radikalt, gældende fra 2014, hvilket får store 
konsekvenser for kompendiesalg (skal vi fortsætte med at sælge kompendier)
11.  Eventuelt
- Stram venligst op mht brug af vores mails. Skriv altid afsender på. Slet læste mails (eller 
marker dem igen som ulæste). Send ikke fællesmails til vores fapia-mail.
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