	
  

Referat	
  af	
  bestyrelsesmøde	
  d.	
  02.04.14	
  
Fremmødte: Emil, Pernille M, Pernille S, Mikkel, Ditte, Leonie, Anne Mette, Alexander, Sophia
1) Valg af dirigent - Pernille
2) Valg af referent - Sophia
3) Godkendelse af referat - Godkendt
4) Opsamling af to-do-liste - Done
5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden
Sletning af medlemskaber, overdragelse af bestyrelse til næste, udsending af kompendier
6) Fastsættelse af næste møde
10.03.14 – Hos Sophia, Kaløgade 1, 4th.
7) Ansøgninger
•

FAPIA-Fonden – Psykologisk Studenterforum
Vi synes godt om arrangementet, men 7000 er mange penge og det kan vi ikke bidrage med.
Vi ønsker at støtte, men der ønskes et mere udførligt budget, samt at der evt. ansøges om støtte
andre steder fra fx sygeplejesker og medicin.
Der stilles til forslag at støtte med:, (men at der skal vi skal i dialog om dato/ forslag til
ansøgninger andre steder/pr i Psyklen/forslag til entre/ samt reklame for Fapia)
Ingenting
1500
2500
3000
Der stemmes om vi vil støtte med 0 kr
For: 1
Der stemmes om at støtte med 1500 såfremt arrangementet afholdes:
For: 4

Der stemmes om der vil gives 2500 såfremt arrangementet afholdes
For: 6
Der stemmes om der vil gives 3000 såfremt arrangementet afholdes
For: 3
Der stemmes for ansøgningen som den er (7000 kr):
For: 0
Der er flest stemmer for at ville støtte med 2500, såfremt arrangementet afholdes.
Pernille svarer ansøgningen.

FAPIAs generalforsamling
Økonomi: Lave nogle flyers, plakater og program for dagen, mad for 400 kr, penge nok (beileys il
kaffen)
Dagsorden: præsentation af P.I.F, socialt miljø, formmandsberetning, kasseroverblik,
Book lokale: så stort som muligt (aleksander)
Indkøb: Snacks (vindruer/frugt, slik , chips) lys, andres sodavand, servietter, krus, mælk, tallerkner,
Ordstyrer: kontakt Emil Rask, V.I.P, Sidse Stilling, Jacob Vestergaard
Orienteringspunkter: Revyen, Investering til udvalgene, Baren (hvordan lånet osv. fungere), det
sociale på studiet,
Pr: Flyers, plakater, guide til information på forelæsninger
Stemmesedler og stemmetæller: Melander og Miller (stemmesedler), stemmetæller på dagen
Praktisk på dagen: Indkøb(Anne Mette, Miller & Sophia),
11) Status
a. Formanden (Pernille)
b. Kassererne (Leonie og Aleksander)
c. Psykrådssekretæren (Amalie)

Psykrådet bør have en rammeaftale med FAPIA fra næste bestyrelsesår og at der i en sådan
rammeaftale, foruden udgifter til mødeafholdelse, bør tages højde for de udgifter Psykrådet har til fælles
udvalgsting f.eks. fælles mødeting og kalendere til mødelokalet.

2)
a. Kontoret

a.i. Kontor (Pernille SJ)
a.ii. Massage (Anne Mette)
a.iii. Egenterapi (Anne Mette)
a.iv. Specialepladser (Anne Mette)
Der er rigtig rigtig mange, meget meget glade ansøgere.
b. Kompendier (Ditte og Sophia)
c. PR (Pernille SJ, Thorsten & Emil)

c.i. Hjemmesiden (Mikkel)
c.ii. Indlæg til Psyklen
c.iii. Andet
g.

Interne udvalg
a.i. Psyklen (Pernille M)
a.ii. Festudvalget (Kassererne)
a.iii. Kursusgruppen (Kassererne)
a.i. Hyggocampus (Amalie)
a.ii. Fapia Skitur (Thorsten)
a.iii. PIF (Emil)
a.iv. Psykologisk Revy (Pernille SJ)
b. Eksterne udvalg

b.i. Baren (Mikkel & Aleksander)
b.ii. Smøringsudvalget (Sophia)
b.iii. Psykologisk Sommerlejr (Emil)
b.iv. Studienævnet (Thorsten)
b.v. Kapsejlads (Mikkel)
b.vi. Andet
8) Eventuelt
Sletning af medlemskaber
Begynder at slette gamle medlemmer fra databasen
Overdragelse af bestyrelse til næste
Bedere vidensdeling (ca. Timer, opgaver)

Udsending af kompendier
Undersøgelse af copyright i forhold til Nota, overveje om vi vil lægge de kræfter til at hjælpe
Afstemninger
Ditte undersøger dette
9) Mødeevaluering
Fint møde, god mad ☺

	
  

