
 

Side 1 af 6 

 

 

Mødeindkaldelse 

Dato: 27-09-20  

Mødested: Zoom  

Afbud eller senere ankomst til Ida: 27 42 27 97  
6 fysisk tilstedeværende, 1 på zoom, 1 forsinket  

 

 

1) Valg af dirigent 

Camilla er valgt som dirigent.  

2) Valg af referent  

Storm er valgt som referent.  

3) Trivselsrunde 

Afholdt.  

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

Opsamlet.  

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

Punkt om mail fra Anders tilføjet.  

6) Fastsættelse af næste møde (5 minutter) 

Møderne kommer fremover med udgangspunkt til at ligge den 4. tirsdag i måneden. Dermed vil neste møde 

komme til at ligge tirsdag d. 27. oktober.  

 

7) Status   

Internt i Bestyrelsen   

Formanden – Ida 

Generel corona-update 

- Alle sociale arrangementer i oktober lukket ned.  

FAPIA merch 

- Merch til nye studerende: Klistermærker m. 

FAPIA-logo til håndsprit-beholder  

- Behov for kasser-indput ift. omkostninger 

Specialepladser – Kristine 

- Intet nyt.  

Dagsorden 
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Kassererne –Ann 

- Intet nyt.  

Kompendier – Kathrine + Smilla 

- Sagsfasen er afsluttet.  

- Takkegaver til Stakbogladen skal 

købes  

- Skal laves:  

o Oversigt over 

indtægter/udgifter  

o Indberetning til Copydan   

Formand for Psykrådet – Carla 

- Psykrådet har afholdt et succesfuldt første møde 

for de førstesemesterstuderende.   

PR – Signe 

- Intet nyt. 

Kontoret –  Ann, Signe, Camilla, Storm. 

- Intet nyt.  

Teknik og redskaber – Storm 

- Intet nyt.  

Massage – Simone 

- Massage er grundet corona indstillet for nu.  

Hyggeudvalget – Storm + Signe + Ida 

- Der er stemning for at afholde hygge-

arrangement privat fremfor i byen. 

Hyggeudvalget er ved at finde en 

dato.  

 

Egenterapi – Kristine 

- Listen med psykologer er blevet opdateret.  

- Psyklen er blevet oplyst om tilbud om egenterapi 

for eventuel reklame i bladet.    

IT – Ann  

- Intet nyt.  

Fundraising – Simone 

- Fundraising afholdes tirsdag den 29 september.  
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Interne Udvalg 

Psyklen 

 – Carla 

Intet nyt.   

Kursusgruppen  

– Anne 

- Skriv til kursusgruppen angående billetterne, der blev solgt for billigt. 

- Kursusgruppen har ikke ret til at kræve resten af de penge, de oprindeligt skulle have haft for billetterne af de, 

som har købt dem.    

 

FAPIAS skitur 

 – Storm 

- Alt vel (skituren afholdes umiddelbart som planlagt). 

 

Psykologisk Revy  

– Camilla 

- Revyen er aflyst.  

- Revyen arbejder på at finde ud af, hvad der skal ske med de tildelte penge  

- FAPIA gør ikke noget, før revyen tager kontakt til os  

 

Dimissionsudvalget  

– Kathrine 

 Venter på svar fra instituttet ift. afholdelse af vinterdimission 

 

Fuld Fontex  

– Camilla 

- Intet nyt (alle arrangementer er aflyst)  

 

Hyggocampus 

- Simone 

Intet nyt.   
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Psykologisk Idrætsforening  

– Kristine 

PI har spurgt, om de kan afholde arrangementer udenfor uni med en deltagerliste på 15 personer. FAPIA henviser PI til 

de officielle retningslinjer. 

Kapsejladsudvalget 

- Kristine 

Intet nyt. 

 

Psykologisk Studiecafé  

– Signe 

- Studiecafeen har afholdt en cafe  

 

RUS-sektretærer  

– Ida 

- Intet nyt.  

 

Eksterne Udvalg 

Kein Cortex – 

Ann 

- Intet 

nyt  

Studienævnet 

- Ida  

- Intet 

nyt  

SAMF-

Styregruppen – 

Kristine 

- Intet 

nyt 

 

Forslag: FAPIA forsøger at finde 3 tovholdere til at stå for Psykologernes Dag med deadline den 10. Oktober. Ellers 

udgår Psykologernes Dag.  

Enstemmigt vedtaget.   
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Forslag: FAPIA henviser til de officielle retningslinjer ved henvendelse fra udvalg med spørgsmål til afholdelse af 

arrangementer. Ved yderligere tvivl henviser vi til instituttet.  

Enstemmigt vedtaget.  

 

8) Budget-weekend  

- Budget: 

o Der findes allerede en del alkohol på FAPIAS kontor  

o Budgettet ligger på 150 kr. pr. person.   

- Overnatning?  

o Der er stemning for at holde et socialt arrangement med overnatning 

o Skal alle corona-testes inden overnatningen? Overnatning på Fyn.  

o Klar adskillelse mellem mødetid (mødet holdes fredag) og hygge (som resten af tiden bruges på).  

o Nogle har undervisning til kl 15 fredag og andre har undervisning lørdag  

o Budgetmødet afholdes fredag eftermiddag i et skarpt afgrænset tidsrum og det almindelige møde 

holdes adskilt herfra på den 4. tirsdag i måneden (tirsdag d. 27 oktober) 

o  Kirstine tjekker op på lån af kolonihave, ellers holdes mødes på Kathrines kollegie eller privat.  

- Foreslag: Alle lægger 150 kr af egne penge til budgettet for budgetweekenden.  

- Enstemmigt vedtaget.   

 

9) Nyt udvalg  

- Psykologi uden grænser - workshop og debataftner om kulturpsykologi  

- Lars har holdt møde med Ida og har fået nødvendig information om, hvordan udvalg fungere under FAPIA. 

Lars vil vende tilbage til Ida efter at have diskuteret informationerne med resten af foreningen ’Psykologer 

Uden Grænser’.     
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10) Frokoststue og mødelokaleopdatering  

- FAPIA har fået en pose penge af instituttet til indretning af frokoststue og mødelokale  

- Vi venter på yderligere opdatering af ønskeliste fra instituttet   

- Storm er tovholder på indretnings-projektet  

11) Eventuelt 

- Mailliste  

o FAPIA får en mailliste, hvor vigtige informationer deles  

o Psykrådet har lavet en online-version af kalenderen for mødelokalet. Denne kunne eventuelt 

deles gennem FAPIAs mailliste.   

o Ann er tovholder på maillisten  

- Mail fra Anders 

o Vi sender Anders videre til Lars Petter og informere ham om, at et møde med Ida er muligt.  

- Doodle  

o Doodle afsluttes efter uge 42.   

  

12) Mødeevaluering  

Det var et fint møde - det var rart at se hinanden fysisk.  

 


