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Mødeindkaldelse 

20. maj kl. 16.00-1730 

ZOOM 
                   

 Afbud eller senere ankomst til Ida: 27 42 27 97  

 

 

1) Valg af dirigent 

Ida Permin er valgt. 

2) Valg af referent  

Ann Christensen er valgt. 

3) Trivselsrunde (og introduktionsrunde) 

Foretages. 

Anne fortæller, at hun med udgangen af juni stopper i bestyrelsen., 

4) Opsamling af to-do-liste (5 minutter) 

Opsamles, og opdateringer tilføjes til listen. 

5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden (2 minutter) 

Ingen nye punkter/ændringer. 

6) Fastsættelse af næste møde (15 minutter) 

Mødedato fastsættes til d. 15. juni kl. 16:00. 

 

7) Fastsættelse af forretningsorden (Ida, 20 minutter) 

 

8) Status   

Internt i Bestyrelsen   

Formanden – Ida 

Rykket for opdatering på mødelokalet, men der er intet 

nyt fra instituttet 

Specialepladser – Kristine 

Slå et slag for, at nogle kan beholde deres 

pladser næste år, selvfølgelig med prioritet til 

de nye specialestuderende. 

Dagsorden 



 

Side 2 af 5 

 

 

 

 

 

 

Interne Udvalg 

Psyklen – 

Carla 

Har fået 

kontakt, 

men intet 

nyt. 

Kursusgruppen 

– Anne 

En 

kursusholder 

mangler 

betaling, men 

fakturaen var 

sendt til uni – 

FAPIAS skitur 

– Storm 

Har ikke hørt 

noget fra dem. 

Psykologisk Revy – 

Camilla 

Har fået kontakt, 

men der er ikke så 

meget nyt. De er 

lidt udfordrede, 

fordi det er uklart, 

om revyen må 

Dimissionsudvalget – 

Kathrine 

Har fået kontakt, men 

ikke så meget nyt. De 

arbejder på forskellige 

løsninger ift. dimission. 

Aftale med Instituttet: 

Psykologernes 

dag – Ida  

Skulle have 

været i sidste 

uge, men det 

var det ikke. 

Intet nyt. 

Smøringsudvalget 

– Smilla 

Har fået kontakt, 

de var glade for 

kontakten. 

Udgangspunkt fra uni er, at der ikke bliver adgang til noget 

før august. 

Kassererne – Anne + Ann 

Danske Bank: Noget skal opdateres, men vi venter på 

information fra danske bank. 

Vi har fået penge fra kompendier. 

Ann venter på sin nøgle, så hun kan komme på netbank. 

Kompendier – Kathrine + Smilla 

Går godt. 

En person mangler at hente sit kompendie 

inden på mandag – Ida skal alligevel på uni på 

fredag. 

Formand for Psykrådet – Carla 

Kvalitative evalueringer i Psykrådet 

Spørgsmål om FAPIA-kompendier: Hvorfor kan alle tekster 

ikke være i kompendiet? -> CopyDAN regler. 

Coronafokusmøde – mangler fremmøde fra udvalg? 

➔ Forslag om at holde et stormøde eller 

rotationsmøde, når tingene normaliserer sig på 

uni, hvor alle udvalgene kan mødes med FAPIA-

bestyrelsen. 

➔ Længere varsel med datoer for Psykrådsmøderne 

PR – Signe 

Intet nyt. 

Kontoret –  Ann, Signe, Camilla, Storm. 

Der kan snart findes en kontoransvarlig. 

Teknik og redskaber – Storm 

Den ene symaskine er i stykker – Smilla og 

Storm undersøger det, når vi kan komme på 

uni igen. 

Massage – Simone 

Intet nyt. 

Hyggeudvalget – Storm + Signe + Ida 

Intet nyt. 

 

Egenterapi – Kristine 

Intet nyt. 

IT – Ann  

Ny guide til hjemmesiden lagt op på drevet. 

Fundraising – Simone 

Intet nyt. 
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Anne har 

hjulpet dem, 

så godt hun 

kunne. 

afholdes i 

efteråret. Også 

udfordringer ift. 

fundraising. 

Online 

dimissionsarrangement. 

Camilla stiller forslag til 

FAPIA: FAPIA kontakter 

de forskellige udvalg 

med henblik på at lave 

tillykke-video (meget 

kort, fx en 

repræsentant fra hvert 

udvalg siger tillykke) til 

de kommende 

dimittender. Videoen 

sendes til 

dimissionsudvalget, 

som står for klipning 

osv. 

Afstemning: 

Enstemmigt vedtaget. 

Formand skriver inde 

på formand-kasserer 

gruppen. 

Fuld 

Fontex 

- Camilla 

Har fået 

kontakt, 

de var 

rigtig glad 

for 

kontakten. 

Hyggocampus 

- Simone 

Har fået 

kontakt, de var 

glade for 

kontakt. 

Psykologisk 

Idrætsforening 

– Kristine 

Har fået 

kontakt, der 

kommer snart 

en ny 

formand. 

Kapsejladsudvalget 

- Kristine 

Har fået kontakt, 

intet nyt. 

Psykologisk Studiecafé 

– Signe 

Har fået kontakt, intet 

nyt. 

RUS-

sektretærer – 

Ida 

RUS-ugen er 

ved at være 

planlagt, men 

der er stadig 

mange ting, 

som er meget 

usikre. 

Hytteturen er 

fx aflyst. 

RUSserne har 

førsteret til 

åbningsting 

på uni. 
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Eksterne Udvalg 

Kein Cortex – 

Ann 

Har skrevet til 

dem, men 

ikke fået svar. 

Studienævnet 

- Ida  

Har ikke hørt 

noget. 

SAMF-

Styregruppen – 

Kristine 

Der er fastsat 

datoer for 

efteråret. FAPIA 

har også fået 

reserveret en 

fredag i 

december til 

julefrokost. 

 

9) Gammel/Ny bestyrelsesmiddag  (Ida, 20 minutter) 

Anne og Smilla er tovholdere 

Lidt på stand-by, fordi vi har været i tvivl om forsamlingsantallet. 

Måske nedjustering -> grillaften eller lign. i stedet. 

Ida stiller forslag: 

Originalt forslag (vedtaget af den gamle bestyrelse) 

Gammel/Ny bestyrelsesmiddag afholdes som tidligere afholdt (også indenfor dette semester). 

Afstemning: 0 for, 11 imod, 0 blanke. 

 

Alternativt forslag: 

Ida stiller til forslag, at formatet for middagen i år ændres til ”grill og hygge” i uniparken eller lign., og at 

denne aften stadig finder sted indenfor dette semester. 

Afstemning: 11 for.  

Alternativt forslag er vedtaget. 

Ang. kopper: Det har været tradition, at den afgående bestyrelse har fået en gave som tak for sit arbejde. 

Prislejet og udformningen af gaven har været forskellig fra år til år. Sidste år var det kopper med FAPIAs logo, 

navn og årstal. 

Ida stiller forslag. 

Originale forslag (vedtaget af den gamle bestyrelse): 

Det, som den gamle bestyrelse vedtog. Dvs, festen finansieres for 1000 kr. fra FAPIA + 30 kr. egenbetaling, 
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derudover gives kopper i gave til alle afgående bestyrelsesmedlemmer, dette med en egenbetaling på 55 kr. 

pr. bestyrelsesmedlem. 

Afstemning: 0 stemmer for, 11 imod, 0 blankt. 

Alternativt forslag: 

Ida stiller forslag om, at gaven er det samme (kopper). Kopper gives til alle fra den afgående bestyrelse, der 

ikke er fortsat i den nye bestyrelse. Disse kopper finansieres separat ved egenbetaling fra den nye bestyrelse 

på maks. 55 kr. pr. person i den nye bestyrelse. 

Afstemning: 11 stemmer for. Enstemmigt vedtaget. 

Alternativt forslag er vedtaget. 

10) Eventuelt 

Hvor skal det næste bestyrelsesmøde holdes? Smilla tilbyder sin stue i Aarhus C. 

11)  Mødeevaluering  

 

 


