
Referat af Fapia-bestyrelsesmøde
Fraværende: Emil og Mikkel

1. Valg af dirigent
Thorsten vælges.

2. Valg af referent
Pernille Melander vælges.

3. Godkendelse af referat
Junireferatet udsendes denne uge, og sendes til godkendelse 2/12.
Oktober godkendes hermed.

4. Opsamling af to-do-liste
5. Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden

Kinderæg tilføjes til evt.

6. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

7. Status
7.1. Formanden (Pernille M)

Kassererne (Leonie og Aleksander)
Vi står registreret som boende i Nobel. Melander står for at ændre flytning. Skrives på to-do 

7.2. Psykrådssekretæren (Amalie)
Universitetsvalget starter næste uge. Fremdriftsreformen er et fokuspunkt i både 
Studienævn og fagråd. Der holdes julehygge til decembermødet.

7.3. Kontoret
7.3.1. Kontor (Pernille SJ)

Vi har fået et tilbud på 41 øre pr. stk. for klistermærkeløsning. Dvs. ca. 400 kr. for 1000 stk. 
0,5*0,5 cm. Hjælp til layout ønskes, samt hvor mange der skal laves, og hvor lang tid de skal 
række. Anne Mette kan hjælpe med layoutet. Se de tidligere regnskaber ift., hvor mange, der 
skal bestilles. Umiddelbart bør der ikke bestilles til foråret, da der ikke sælges mange 
medlemskaber i foråret. Opdatering følger 2/12.
Vi har 433 timer til rådighed, if. Gitte Arildsen, så Pernille fordeler vores procentsatser derefter. 
Løn udbetales til december. Timerne fra uge 51 trækkes fra, da vi har lukket der. Kontoret har 
sidste åbningsdag d. 13. december, og åbner første mandag i januar, pga. eksamener. Altså er 
der lukket til 6/1.
Der er blevet ryddet op i kontoret. Lampen er blevet smidt ud.
Notits om udlånt AO-master (bach.) i skuffen. Der står ikke dato og navn på den, der har lagt 
beskeden. Husk dato og underskrift på sedler. 
Blækpatronerne er skiftet.

7.3.2. Massage (Anne Mette)
Massage to gange om ugen her til slut i semesteret.

7.3.3. Egenterapi (Anne Mette )
Udløbne aftaler sættes bagerst i mappen.

7.3.4. Specialepladser (Anne Mette)
7.4. Kompendier (Ditte og Sophia)
7.5. PR - Pernille, Thorsten & Emil

Generelt om PR: Pernille har arbejdet med klistermærke og kondomer, men ønsker, at udvalget 
kommer mere op at køre, så hun ikke skal stå alene med arbejdet.
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7.5.1. Hjemmesiden (M)
Kommer op at køre i morgen.

7.5.2. Indlæg til Psyklen
Glædelig jul-hilsen med lukketider, kompendier, klistermærker. Aleksander skriver det.
Til februarbladet: info om generalforsamling.

7.5.3. Andet
CA – Hvad får vi ud af det? 
Aftalen for 2013 er afviklet. Vi har overholdt vores del af aftalen. De har ikke vores logo på 
hjemmesiden. Vi bliver kontaktet start-2014 vedr. forlængelse. Vi mener  ikke, at vi har basis for 
at fortsætte samarbejdet.  Samarbejdet har ikke været tilfredsstillende, så med mindre der sker 
noget nyt, så genforhandler vi ikke. Pernille og Pernille får mandat til at beslutte, om kontrakten 
opsiges eller vedbliver indtil den naturlige udløbsdato. 
Principielt vedr. samarbejde med organisationer udefra + promovering på hjemmeside: 
afhængig af tilbud.

7.6. Underudvalg:
7.6.1. Kursusgruppen (Kassererne)
7.6.2. Festudvalget (Kassererne)
7.6.3. Psyklen (Pernille M)
7.6.4. Hyggocampus (Amalie)

Rammeaftale: 
Amalie har mindet dem om det flere gange. De mener dog, at de ikke har været med til at 
forhandle det, hvilket vi gjorde i marts/april, hvorefter vi også har underrettet om fejlen i 
rammeaftalen. Forhandlingen er dokumenteret, så der er fortvivlelse over, at de ikke mindes at 
være med til forhandlingen. Kassererne har overført mange penge, uden de principielt har ret til 
pengene, da de ikke har underskrevet aftalen. Melander og Leonie tager til møde med deres 
formand+kasserer, hvor vi tager tidligere rammeaftaler med og taler om, hvor fejlen ligger, samt 
hvad vi gør fremadrettet. Sidste år overholdt de den intenderede rammeaftale, så det er ikke et 
problematisk for deres arrangementsafviklinger. 
Generelt bør vi tale med dem, om hvordan de har det som udvalg, især ift. flytning. 

7.6.5. Fapia Skitur (Thorsten)
7.6.6. PIF (Emil)
7.6.7. Psykologisk Revy (Pernille S)

Regissørerne har symaskiner og værktøj i BoxIt, hvilket ikke er praktisk, da de skal stå til 
rådighed for alle udvalg. Det skal stå på kontoret, så der er kontrolleret adgang til det (det 
risikerer ikke at blive væk).

8. Eksterne udvalg
8.1. Baren (Aleksander og Mikkel)
8.2. Psykologisk Sommerlejr (Emil)
8.3. Smøringsudvalget (Sophia)
8.4. Studienævnet (Thorsten)

PI har fået en kæmpe økonomisk lussing, da alle institutter må dele underskuddet.
Det har medført nedskæringer på midler til eksterne undervisere (og hermed mere pres på 
interne undervisere), hvorfor man undersøger, hvorledes man bedst kan bruge midler til 
eksterne underviser.
Studieordningsændringer er sat i bero, og behandles ikke før 2015.

8.5. Kapsejlads (Mikkel)
8.6. Andet
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9.  Fastsættelse af næste møde
2. december hjemme hos Pernille Slipsager.

10.  Ansøgninger
Psykrådet: Midler til valgbod.
If. §2, stk. 1, er FAPIA ikke partipolitisk, modsat nogen af Psykrådets/Studenterrådets 
opponenter, hvilket stiller spørgsmålet – indgår FAPIA i partipolitik netop ved at støtte 
opponenter til bl.a. Frit Forum, som er partipolitisk, og på den måde stille folk bedre i 
valgøjemed. Psykrådet er et råd åbent for alle, og netop ikke politisk farvet. At vi støtter et ikke-
partipolitisk studenterråd, er netop en understøttelse af §2, stk. 1, da Studenterrådet tager 
afstand fra partipolitiske interesser. 

Forslag:

Yde det fulde beløb: 6 for, 3 blanke (2 inhabile). Ansøgningen er godkendt.

11.  Fremtidig kompendiefremstilling
Vi kan fremadrettet ikke indsætte artikler i kompendiet. Rammeaftalen med CopyDan er som 

den plejer, men der udbydes et nyt pensumservice på alle institutter, der umuliggør 

artikeludbud. Carsten Dalsager er meget bekymret på vores vegne. I pensumservicen er det 

muliggjort biblioteksservice at udlægge x-antal bogkapitler, dog er der begrænsning på, hvor 

mange sider, de må scanne ind, hvorfor vores kompendier vil tilbyde flere sider af 

bogkapitlerne. Det vil de vælge ikke at gøre, så muligheden overgør til os, som en slags 

goodwill. Kompendierne vil blive ca. halvt så store. 

Er det besværet værd at lave kompendier? Og vil de studerende ikke selv søge efter 

bogkapitler digitalt, nu artiklerne bliver udbudt digitalt? Diskussionen var oppe for 2-3 år 

siden, hvor det blev udskudt. Verden er siden blev endnu mere digital, hvorfor diskussionen 

er vigtig nu.

Når kompendierne bliver halveret i størrelse, bør prisen også formindskes, hvorfor vi må 

overveje at nedsætte kontingentet. Selv med halvt så store kompendier, er det stadig en del at 

tilbyde. Dertil er vores generation stadig en generation, der fortrinsvist læser i fysisk form, 

hvorfor kompendier stadig er relevant som tilbud til de studerende.

Dog må vi tænke i andre services, vi kan tilbyde. Måske mere i fordelsaftaler? Måske skal vi 

tænke mere i indtjening ift. arrangementer, hvorfor man måske på længere sigt skal 

omstrukturere forholdet til underudvalgene? Her må vi huske, afhængig af, hvis/hvornår vi 

ændrer organisationen, at nogle udvalg er lovet et fast beløb pr. år, hvilket må tages in mente. 

Information om ændringen: ligger meget på instituttet, som derfor også må have en stor fod 

med i information vedr. konsekvenserne for printtilbuddet, hvilket vi vil lægge op til sker 
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indenfor de næste to uger. Herefter vil vi 2/12 til mødet diskutere, hvad vi vil udmelde til de 

studerende. Vi udmelder ikke noget, før efter dette møde.  

Enighed om, at vi fortsætter med at lave kompendier, der vil være prismæssigt tilsvarende 

størrelsen. Vi må understrege, at det ikke bare er kompendier, ens medlemskab går til, men 

generelt det sociale miljø på studiet.

Ift. størrelse, er der en naturlig smertegrænse. Fag som f.eks. Studieintro og Filosofi vil være 

oplagte at sammenlægge, da Filosofi fortrinsvist er bogkapitler og Studieintro er meget 

artikler. Andre studier har forsvindende små kompendier, som de studerende stadig køber.

12.  Afskaffelse af kontortid fredag?
Der kommer ikke mange på kontoret fredag (læs: der kommer aldrig nogen). Derfor kan vi 

godt spare nogle af de timer, vi får tildelt af instituttet, og sprede dem mere. 

Skal der lukkes flere dage om ugen? Vi kan vente og se, hvad der sker efter vi lukker fredag, 

og vurdere, om vi vil lukke flere dage. Der ligger dog stadig en service i, at vi har åbent så 

mange dage i træk. Fredagslukning kan anses som en prøve, for at se, hvor stort behovet er 

for at holde kontoret åbent som det er nu. 

Pr. 2014 ophører fredag som åbningsdag, med undtagelse af kompendiesalg – enstemmigt 

vedtaget.

13.  FAPIAs Julefrokost
Beretning:

Vi har arbejdet videre med at holde det på PI. Studenterhusfonden og instituttet er ved at 

arbejde med en aftale for arrangementer, hvor der differentieres mellem faglige og interne, 

sociale arrangementer, bare ikke hvordan. Aleksander vil høre i morgen, hvorledes 

brugsretten i Forhistorisk forholder sig, og om vi kan være der. For der er ikke rigtigt nogen, 

der er sikker på, hvem der har magten over lokalet. 

Studenterhusfonden vil tilbyde os billigere mad i år, hvor maden vil komme til at koste 100 kr. 

pr. person. Vi SKAL bestille mad gennem dem, men det kan ændre sig (fordi Meimei sender 

en mail til dekanatet i aften om de sociale/fysiske konsekvenser ved flytningen), men det er 

spekulativt. Ellers er plan B A-bar. Her vil det blive med 100 kr. for mad og 10 kr.’s bar (evt. fri 

bar, hvis de går med til det). For vores egen stress’ skyld, skal vi have sikring på nogle datoer, 

for at holde det hos dem.
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Vi vil helst holde det på universitetet. Problemet her er dog, at vi ikke kan have alkohol 

deroppe, som vi forstår det nu, og vi generelt er underlagt en mængde ufordelagtige regler 

deroppe. 

Vil vi holde det oppe på PI med en kuvertpris på 100 kr. og vi selv indkøber alkohol? Vi kan 

ikke bare stille en fri bar op, når vi er underlagt de regler, vi er. En del af incitamentet for at 

holde det på PI forsvinder, når vi ikke kan lave sammenskudsgilde og skal købe alkohol 

gennem Studenterhusfonden. 

Vi skal have datoer fra A-bar. Efter den 9. er der ikke flere eksamener, hvorfor vi kan sætte 

dage mellem d. 10-16 (minus d. 11.) i spil.

Inden fredag taler Aleksander både kantinen og A-bar og udmelder straks på mail og 

Facebookgruppen. Intet udmeldes officielt.

Fordeling af poster:
Vi udmelder officielt, når datoen er bestemt, og siger i samme ombæring, at der bliver 

udsendt invitationer hurtigst muligt derefter. Fredag laver Thorsten & Anne Mette invitationer. 

Informationer bliver dato+sted+pris. Evt. gimmicks bliver udmeldt senere. Udvalgssnaps 

bliver sandsynligvis ikke aktuelt, hvis vi skal være i byen.

Opfølgning på inviterede fra revyen:

Som vi aftalte på sidste møde, inviterer vi alle fra revyen, hvis det bliver på A-bar, og 

producerer+koordinatorer, hvis det bliver på uni.

14.  Eventuelt
• Kinderæg

To-do til den nye bestyrelse: skal ind som selvstændig rolle. Indtil videre kan 

Sophia være Kinderæg-ansvarlig, for hun har lige mistet sin fredag.
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