Møde den 11. december 2017
1) Valg af dirigent: Katrine
2) Valg af referent: Lennart
3) Trivselsrunde: Vi har det hyggeligt og fejrer baby, eksamenspres og snarligt
kommende juleferie <3
4) Opsamling af to-do-liste: Done
5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden
6) Fastsættelse af næste møde: 30. januar 2018. Februar møde fastsættes i uge 8.
7) Lydanlæg
Hvorfor skal der købes nyt lydanlæg? Siden sommer har der været tale om opkøb af nyt
lydanlæg, da det gamle er ødelagt, hvilket skaber ekstra problematikker for vores
udvalg. Vi ønsker god lyd i kantinen. FAPIAs rolle i forhandlingerne om nyt lydanlæg
består i, at det fra FF ønskes at FAPIA giver et bidrag til indkøbet.
Den gamle kontrakt: Den gamle kontrakt for indgåelse af gammelt lydanlæg blev lavet i
2013 ifm. flytningen af psykologi fra Nobelparken til NØ-hjørnet. KC og FAPIA købte sig
ind i lydanlægget sammen med JUS og PF, idet FAPIA købte halvdelen (en forstærker og
to højtalere) for et cirka beløb af 30.000 kr.
Ift. det nye anlæg: FAPIA er blevet inddraget i processen sent. Der er derfor blevet
presset på ift. at FAPIA skal tage en beslutning, da de forskellige udvalg ønsker at
indkøbe lydanlægget snarligt.
FAPIA (Frederick og Katrine) har været til møde med SAMF-udvalgene, og der er blevet
taget en beslutning omkring indkøb, som FAPIA-bestyrelsen skal tage stilling til.
Den samlede pris for det nye anlæg er 53.000. FAPIA står til at betale 4.375 kr. efter
salgsbeløb for gammelt anlæg er trukket fra. Såfremt FAPIA ikke ønsker at betale en
andel betaler FF selv beløbet: Dette beløb er forskelligt fra FAPIA, da FF ikke får de
2.500 kr fra de solgte ting i tidligere anlægget. Hvis FAPIA ikke køber en andel i
anlægget, har vores udvalg ikke mulighed for at bruge anlægget medmindre der betales
et leje-gebyr.
SAMF er pt. i gang med at ansøge et tilskud til anlægget fra Turborg-fonden, hvilket kan
betyde, at alle udvalg skal betale mindre, såfremt ansøgningen går igennem.
Diskussion:
Det overvejes om FAPIA skal betale halvt-halvt sammen med FF, eller om vi nærmere
skal betale en given procentandel og FF betaler resten. Det skal dog overvejes hertil, at

FAPIAs og FFs økonomi er den samme, hvorfor det foreningsøkonomisk ikke vil have
betydning, hvem der på papiret betaler beløbet.
Det ligges som kommentar, at FAPIA uanset sin beslutning ender med at betale, da FFs
penge er FAPIAs penge.
Der gives kommentarer ift. overvejelser vedr. udvalgenes frihed mht. brug af større
beløbssumme. Hertil skal det nævnes, at FF ikke bruger større beløb tilfældigt (eks. er
beløbet for pynt til hver fest max 1000 kr.).
Såfremt FAPIA betaler en andel af anlægget, skal det overvejes, om der skal laves PR.
Det overvejes om FAPIA skal give pengene fra salget af den gamle andel (2500 kr.) til
FF, således at FF har salgsretten over det nye anlæg, men FAPIA har i kraft af sit tilskud
ret til at lade sine udvalg bruge anlægget (fx. hyggocampus ifm. julebanko). Det knyttes
af kommentar hertil, at FAPIA bør stå som andelshaver af anlægget og have salgsretten,
da det vil gøre det nemmere for fremtidige bestyrelser og udvalg at forholde sig, hvem
der har krav på pengene og anlægget. En problematik ved at give FF salgsretten er, at
FAPIA senere risikere alligevel at skulle betale penge til et anlæg, når det nyindkøbte
går i stykker.
En anke for ikke at skulle støtte FFs udbetaling til anlægget er, at FF ønsker at have en
bundlinje på 40.-45.000 kr., men pt. har 57.000 kr. Så hvorfor kan FF ikke betale selv?
Hertil nævnes, at FF som regel ved opstart af forårssemesteret har store udgifter,
hvilket vil føre til at kontoen nærmer sig bundlinjen, såfremt FF selv betaler udlægget
til anlægget.
Det stilles til overvejelse, om FF skal give sin andel af anlægget som sponsorat til FAPIA,
således at FAPIA køber hele anlægget og får salgsretten.
Force Majeure puljen er på 5.000 kr. Vi bruger 6.875 kr på anlægget, hvoraf de 2.500 kr
kommer fra de andele af det tidligere indkøbte anlæg, som FAPIA har ret til. Derfor
trækkes der fra FAPIA 4.375 kr.
Afstemning
Forslag: FAPIA gør brug af force major til betaling af anlægget, hvorved FAPIA køber
andelen og skal stå som køber samt have salgsretten.
-

For: Enstemmigt vedtaget

Katrine og Frederick tager kontakt til FF og SAMF mht. det videre forløb.

8) Lydansvarlig

Vi diskuterede om Fapia skulle have en ansvarlig i forhold til lydanlægget, nu hvor vi
køber andelen i lydanlægget. Der diskuteres flere forskellige muligheder om, hvorvidt
det er den FF-teknikansvarlige, som skal have ansvaret for at inddrage fapia, om det
skal falde ind under teknik-og-redskabsansvarlige i fapia eller om det skal falde under
formandens opgaver. Der er bred enighed om at fapia selvfølgelig skal kontaktes, når
der foretages ændringer i lydanlægget. Da vi har en andel, skal vi også med i samtalerne
og i processerne.
Vi bliver enige om, at vi ikke skal have en separat lyd-ansvarlig. Til gengæld bliver
SAMF kontaktet og får at vide, at de skal rette henvendelse til fapia-mailen, når der sker
ændringer i lydanlægget. Specielt, hvis det handler om salg af gammelt udstyr eller køb
af nyt udstyr.
Frederick og Katrine medbringer dette i deres henvendelse til FF og SAMF.
9) Julefrokost
a. Vegetarer: Der er sat penge af i julefrokost-budgettet til indkøb af vegetarisk
mad. Menuen der er bestilt rummer forskellige salater, så skal der laves ekstra
mad til vegetarerne?
Der deltager 8 vegetarer til julefrokosten.
Det overvejes, om der skal skæres i antallet af bestilte kuverter mad. Der
argumenteres dog for, at kuverterne er blevet bestilt, og at det ikke er fair over
for leverandøren, at der ikke bestilles mad til alle deltagere. Vi vil sikre et godt
samarbejde med leverandøren, så det også fremover er muligt at indhente gode
tilbud.
Da der er en del retter i julefrokostmenuen, som er vegetarvenlige, overvejes
det, om vi behøves sikre alternative retter. Man bør være sikker på, at
vegetarerne ikke kun står med salat.
Afstemning
Forslag: Der skal afsættes 200 kr. til indkøb af mad til vegetarerne.
o For: 7
o Imod: 1
o Blank: 0
Sofie tager sig af indkøb af vegetariske retter.

b. Snaps: Der er 12, der stiller op til snapsekonkurrencen. Vil det ved pointgivning
vægte, at man har lavet snaps vs. likør? Den enkelte pointgiver vælger selv,
hvordan denne vil fordele point – snaps eller ej.
c. Navneskilte: er der sat penge af til pap?
d. Bil til indkøb: Katrine spørger Annette fra dim om, hvordan de lånte en bil af
AU. Ditte har muligvis en kontakt, der kan stille en bil til rådighed – i så tilfælde
skal han have kompensation i form af fx. en flaske vin.
e. Musik: Kan vi låne soundbox af FF/KC? Eller er der mulighed for at låne anlæg af
Esben Sommer? Sofie og Ditte spørger Esben.
Ifølge Patrick Wiberg virker lydanlægget i forhistorisk stadig, hvorfor vi satser
på at kunne få musik ud af dette.
Playliste: laves på dagen.
f. Indkøb
Drikkevarer: Ditte undersøger tilbud i Bilka og Løvbjerg. Der er afsat 2.800 kr.
til øl og snaps. Der forventes at blive indkøbt 700 øl og 10 flasker snaps. Der skal
også indkøbes sodavand, mængde baseres ud fra budget efter indkøb af alkohol.
Service: der skal medbringes knive, bordskånere, salatbestik etc. Dertil skal der
købes service til gæsterne (200 tallerkner og bestik til 120 personer, både kniv,
gaffel og ske).
Rengøring: Der skal indkøbes klude.
Pynt: stearinlys, servietter og blandet behag.
g. Underholdning: Frederick og Cecilia har lagt en sprængfyldt slagplan.
10)

Specialepladser (er hjemmesiden opdateret, hvornår ansøger man, kan

man ansøge for to, når man skriver sammen etc.): Hvornår skal kontoret åbnes for
specialepladsansøgningsmodtagelse? Olivia forventer at holde åbent for
ansøgningsmodtagelse den 16.-17. januar 2018. Dele-specialepladser fordeles ud først.
Olivia har haft kontakt til Carsten Dalsager for at høre om, hvilke pladser vi har næste
semester, dette er dog endnu ikke besluttet. Der kommenteres på, om der bør udtænkes
et alternativ til, hvordan specialepladsansøgninger indleveres.
Kan én person ansøge dele-specialeplads for to personer? Begge navne til en deleplads
kan indskrives i samme ansøgningsblanket, hvorfor det er muligt at indlevere én fælles
ansøgning.
Kan to samskrivende specialestuderende ansøge om at få specialeplads ved siden af
hinanden? Pladserne tildeles ud fra prioriteringsrækkefølgen, og således kan der ikke

gives løfte om, at to samskrivende specialestuderende kan have plads ved siden af
hinanden. Man kan på ansøgningen ønske plads ved siden af hinanden, men der gives
ingen garantier.
Kan man indlevere to ansøgninger – én for sig selv samt en for en anden? Man kan
aflevere én ansøgning. Såfremt man indleverer egen ansøgning samt en anden persons
ansøgning, da vil den anden persons ansøgning rykke bagerst i køen for
afleveringsdagen.
Såfremt man får en anden person til at indlevere sin specialepladsansøgning, og denne
person ikke selv aflevere en ansøgning, da indgår den indleverede ansøgning på lige fod
i ansøgningskøen som hvis man selv havde indleveret den.
Skal der køres listesystem ifm. indlevering af ansøgninger, således at man på dagen kan
skrive sig på en liste for at sikre sin plads i køen.
11)

Akutte ansøgninger: Hvad tæller som akut? Det pointeres, at da vi har valgt, at

akutte ansøgninger på <500 kr. kan behandles på FB, da kan vi ikke frasortere
ansøgninger på baggrund af deres indhold, men kun på beløb.
Det foreslås, at der ved FB afstemninger skal tages stilling til, om ansøgninger kan
behandles over FB, før behandlingen af dem går i gang. Vi skal være opmærksom på, at
nogle ansøgninger ikke egner sig til diskussion over FB.
Afstemning:
Det stilles til forslag, at man ved elektroniske ansøgningsafstemninger kan tilkendegive,
såfremt man ikke mener, at ansøgningen kan behandles over sociale medier.
Ud fra vedtægtens ordlyd: ” (…)og minimum 9 bestyrelsesmedlemmer har afgivet
stemme (for, mod eller blank) samt haft mulighed for at udtrykke holdninger og få
besvaret eventuelle spørgsmål om pågældende bevilling” argumenteres der for, at
såfremt ni medlemmer ikke afgiver stemme, da kan ansøgningen ikke behandles
elektronisk.
Det diskuteres, hvad der forstås ved ”hastetilfælde”. Er der tale om ansøgninger, som er
nødt til at blive behandlet før næste mødeafholdelse, eller er der tale om ansøgninger af
mere ’akut’ karakter.

12)

Foredrag gennem FB-side: Vil vi dele det? Det sker at FAPIA modtager

reklame for foredrag, der finder sted både intern og eksternt for universitetets rammer.
Det foreslås, at såfremt der er tale om eksterne foredrag, da er det ikke FAPIAs ansvar
at få reklamen ud til de studerende. Men hvis der er tale om interne foredrag, da bør
FAPIA i kraft af sin rolle som medie mellem studiet og de studerende dele det. Det
kommenteres dog, at vi bør holde mængden af reklame på et minimum, således at vores
side ikke overfyldes med irrelevante informationer.
Det foreslås, at FAPIA kun bør dele informationer, der er af praktisk betydning for
FAPIA selv, som deles på FB siden; dette for ikke at skabe forvirring blandt de
studerende.
Skal der være klare retningslinjer for, hvilke interne beskeder, der deles?
Der stilles til forslag, at der på FB siden kun deles institut-interne reklamer og andet for
fx. foredrag, mens eksternt materiale afvises. Det er op til den enkelte kontoransvarlige
at vurdere, om det interne materiale skal deles.
-

For: 0

-

Imod: 6

-

Blank: 1

Det stilles til forslag, at FAPIA kun deler psykologisk institut interne foredrag, ph.d.forsvar, gratis-arrangementer i form af kurser/workshops. Arrangementer, der koster
penge samt alt eksternt afvises.
-

For: Enstemmigt vedtaget

13)

BSS Career Company Dating: Michael F. svarer dem over mailen.

14)

KODA ift. Samf-aftale: Emma Kristine fra SAMF har spurgt, om vi vil være med i

SAMFs KODA-aftale. Michael S har rettet henvendelse til hende, men har ikke modtaget
svar. Det gøres opmærksom på, at SAMF har fået ny kassere.
15)

Status
a. Formanden (Sofie): Intet nyt
b. Kassererne (Katrine og Lennart)
c. Psykrådssekretæren (Ditte): Der har været universitetsvalg. Andreas Lim fik

igen flest stemmer til akademisk råd. Jubii..!!
Man har arbejdet på muligheden for at lave kvalitative evalueringer af
forelæsningerne.
d. Kontoret

i. Kontor (Frederick): Der er blevet indberettet løn.
ii. Massage (Cecilia): Hvad gør vi med januar? Vil vi tage imod elektroniske
bestillinger af massagetider? Det foreslås, at der ikke skal være
massagetider i januar. Cecilia spørger massøren.
iii. Egenterapi (Lennart): Intet nyt er godt nyt.
iv. Specialepladser (Olivia): …
v. Jobopslag: Der er mange!
e. Kompendier (Michael F og Cecilia): Der er kommet en baby i vejen for

planlægningen.
i. Salg
ii. Fremstilling
f.

PR (Cecilia, Katrine, Ditte, Michael S): Der brainstormes.
i. Hjemmesiden
ii. Indlæg til Psyklen: Der skal rettes henvendelse vedr. layout.
iii. Andet

g. Teknik og redskaber (Katrine): Det kører. Symaskiner skal skaffes tilbage fra

revyen.
h. Interne udvalg

i. Psyklen (Lennart)
ii. Fuld Fontex (Michael F): Det går godt. Der var overskud på sidste fest, og
der er valgt ny formand og næstformand.
iii. Kursusgruppen (Cecilie): De har det godt.
iv. Hyggocampus (Cecilia): Holder julebanko den 12. december og der
forventes mange fremmødte.
v. Fapias Skitur (Frederick): Der er opstået problemer vedr. aftalen med
rejsearrangør, således at deltagerne nu skal fordeles på tre hoteller.
vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Katrine): Der har været taget kontakt
til PIF vedr. deres struktur, og formand Maja har meldt ud, at hun vil gøre
større brug af PR for PIFs undergrupper.
vii. Psykologisk Revy (Lennart): Det kører
viii. Kapsejlads (Sofie): De er startet på musikvideo.
ix. Dimissionsudvalget (Sofie): Dim er glade for igen at være med i FAPIA, og
instituttet har overtaget kinderæg.
x. Den Spændte Hjelm (Olivia): De kan desværre ikke komme til
julefrokosten.

xi. Psykologisk studiecafe (Cecilia): De kommer til julefrokosten og
medbringer snaps.
xii. Netværksordningen (Michael S)
i.

Eksterne udvalg
i. Kein Cortex (Frederick): Det går fint.
ii. Smøringsudvalget (Micheal S): Har fået ny formand (Signe Christiansen).
De planlægger smør og monopolet den 8. marts.
iii. Studienævnet (Ditte og Sofie)

16)
17)

Eventuelt (godkendelse af referat)
Mødeevaluering: Tak for et godt møde! Gode diskussioner og herlig stemning. Vi

glæder os til julefrokost! Men lige nu er vi trætte.

