
 

 
 

1)  Valg af dirigent  Anne Mette  

2)  Valg af referent  Sophia  

3)  Godkendelse af referat  Referat godkendes  

4)  Opsamling af to-do-liste  Done  

5)  Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden  Ingenting  

6)  Fastsættelse af næste møde  Generalforsamling d. 21/3  

7)  Ansøgninger  

Smørringsudvalget søger om 500 kr. til chiliarrangement,  

Ansøgningen godkendes enstemmigt ( Sophia svarer)  

Skitursudvalget Ansøgningen afvises ( Torsten kontakter skitursudvalget)  

4 imod, 2 blank  

8)  FAPIA’s generalforsamling  •  

Planlægning  

Information; Osman skal vælges som referent 

Vedtægtsændringer; 

9) Revyens rammeaftale 

Der diskuteres om hvorvidt der skal gives en løftet pegefinger for at have brugt 6000 på 
tshirts, eller om vi skal ophæve deres rammeaftale. 

Der er symbolik i at ophæve den for at ”straffe” den tidligere bestyrelse, frem for den 
fremtidige bestyrelse. 



Evt. skrive i ramme aftalen at budget skal fremvises inden. Der sker reelt ikke noget for 
revyen andet end symbolsk. 

Der bliver stillet til forslag at vi bryder rammeaftalen  

For: 5, imod: 1, blank: 2 

Pernille melder tilbage til revyen at rammeaftalen brydes, 

10) 

Adgang til diverse lokaler samt kommunikation med betjentene om hvem de 
forskellige udvalg er. 

Samtlige formænd har nu lov til at give alle andre i deres udvalg adgang til mødelokale.  
Psykrådet har det overordnede ansvar for mødelokalet og Den Lukkede og for adgangen 
hertil, men det er formændenes opgave at give sit udvalgs medlemmer adgang og at opdatere 
betjentene ved formandsskifte. 

Skal der evt. laves et adgangskort der kan lånes ud, sådan så hvis man har brug for at låne 
lokalet så skal man hente et adgangskort i åbningstiden og evt. slide det under døren når man 
er færdig. 

Amalie opdaterer listen med oplysninger omkring formændene og gør klart for Henrik, at vi 
får lavet en fast procedure ift. adgang til mødelokalet." 

11) Reklamering af jobopslag mm.  

Der diskuteres om det er Fapia’s interesse at reklamere for jobopslag. Hvis det skal fortsætte, 
skal det 

være en der reelt gider opgaven om at opdatere hjemmesiden. Vi synes måske stadig de skal, 
da er en god service for vores medlemmer.  

Der stilles til forslag om vi skal blive ved med at formidle jobopslag på vores 
hjemmeside  

For: 1, imod: 4, blank: 3 

12) Status 

a. Formanden (Pernille) Dias er lavet til generalforsamling, gået i gang med digitalt 
postkasse – og den er endelig på vej. 

b. Kassererne (Leonie og Aleksander) Midlertidig budget fremlægges. Ny procedure for 
døgnboksen er lige meget så tæt på ny bestyrelsen. Kampvalg til kassereposten. 

c. Psykrådssekretæren (Amalie)   

Alle arrangementer i den Lukkede skal meldes til Psykrådssekretæren. Hvis arrangementet 



involverer alkohol og dermed kan betragtes som en fest, skal der opnås godkendelse fra 
betjentene og instituttet (Carsten Dalsager) og udfyldes låneaftale, der afleveres til Per 
Okholm. 

d. Kontoret 

d.i.  Kontor (Pernille SJ)  Alt går rigtig fint, der er styr på det.  

d.ii.  Massage (Anne Mette)  Al massage skal bestilles ansigt  

d.iii.  Egenterapi (Anne Mette)  

d.iv.  Specialepladser (Anne Mette) Der er styr på dem,  

e. Kompendier (Ditte og Sophia)  

Der er opfulgt op på Nota, fremtidig samarbejde videregives til næste bestyrelse. Biletterne 
fungere lidt svært ved at være samlet, men det minemere klikkene på computeren Evt. gå 
tilbage som ved første kompendiesalg. En billlet pr kompendie. 

f. PR (Pernille SJ, Thorsten & Emil) 

f.i.  Hjemmesiden(Mikkel)  

f.ii.  Indlæg til Psyklen Mikkel og Aleksander skriver indlæg som værende afgåede 
bestyrelsesmedlemmer  

f.iii.  Andet  

g. Interne udvalg 

a.i.  Psyklen (Pernille M) Godt, ret stabilt. Der er oprettet et socialt udvalg☺  

a.ii.  Festudvalget (Kassererne) De skal lærer at udbetale deres regninger  

a.iii.  Kursusgruppen (Kassererne)  

a.i. Hyggocampus (Amalie) Velmødt bezzerwizzer aften 

a.ii.  Fapia Skitur (Thorsten)  

a.iii.  PIF (Emil)  Nye initiativer, Emils som Fapia repræsentant, Dans på vej.  Men 
formanden er på vej til at gå af  

a.iv.  Psykologisk Revy (Pernille SJ)  

b. Eksterne udvalg 

b.i.  Baren (Mikkel & Aleksander)  



b.ii.  Smøringsudvalget (Sophia) Nye medlemmer, chili-arrangement  

b.iii.  Psykologisk Sommerlejr (Emil)  

b.iv.  Studienævnet (Thorsten)   

I forbindelse med implementeringen af fremdriftsreformen arbejdes der intensivt med 
studieordningsændringer - først for bacheloruddannelsen, som skal træde i kraft allerede til 
sommer. Dernæst begyndes arbejdet med kandidatuddannelsens studieordning som skal 
træde i kraft sommeren 2015. Ud over at imødekomme de krav der stilles på baggrund af 
fremdriftsreformen, forsøges det så vidt det er muligt at implementere elementer af 
ændringsforslag som er fremkommet gennem forårets (2013) workshop om 
studieordningsændringer og det sidste års arbejde i SN. 
 
Mimi Mehlsen og Lars Larsen fratræder SN. Jacob Klitmøller og Maja O’Connor træder til. 
Dorthe Thomsen har meddelt at hun fratræder ved udløb af denne periode og Osman Kingo 
sidder derfor med som suppleant til møderne så vidt muligt. 

b.v.  Kapsejlads (Mikkel)  

b.vi.  Andet  

12) Eventuelt  

13) Mødeevaluering God mad☺God orden☺God ordstyren☺ 

 


