
	  

Mødeindkaldelse	  
5.	  december	  2016	  kl.	  17.00	  

Hos	  Line.	  	  

Afbud/senere	  ankomst	  til	  Sofie:	  22	  37	  80	  39 

	  

	  

1)   Valg	  af	  dirigent:	  (Natascha)	  

2)   Valg	  af	  referent:	  (Katrine)	  

3)   Trivselsrunde	  Ö	  

4)   Opsamling	  af	  to-‐do-‐liste	  Ö	  

5)   Punkter	  til	  eventuelt	  samt	  etablering	  af	  endelig	  dagsorden	  Ö	  

6)   Fastsættelse	  af	  næste	  møde:	  D.	  20	  februar	  hos	  Josse	  

7)   Update	  på	  univalg:	  Psykologisk	  institut	  har	  fået	  plads	  i	  Akademisk	  råd,	  rigtigt	  

mange	  har	  stemt,	  fordoblet	  stemmeprocent	  på	  støttelisten	  og	  utroligt	  mange	  

personlige	  stemmer	  til	  kandidaten	  Andreas!	  Wuhu!	  

8)   Ansøgninger	  

a.   Skituren:	  Ansøger	  om	  støtte	  til	  at	  betale	  certificeret	  ski-‐instruktør	  til	  

skituren.	  Det	  er	  studerende	  fra	  eget	  studie.	  Der	  gives	  1t.	  Introski	  pr.	  

dag,	  første	  dag	  2t.	  De	  søger	  1500	  kr.	  	  

b.   Alternativt	  forslag	  1:	  Der	  støttes	  med	  1000kr	  m.	  reprimande	  omkring	  

ansøgningsform.	  	  

c.   Alternativt	  forslag	  2:	  Der	  støttes	  med	  1250kr.	  for	  at	  matche	  sidste	  år	  

m.	  reprimande	  omkring	  ansøgningsform.	  	  	  

d.   Ansøgningsafstemning:	  

Dagsorden	  



i.   Ansøgning	  i	  ordlydende	  form:	  Enstemmigt	  nej	  

ii.   Alternativt	  forslag	  1:	  For:	  2,	  Imod:	  6,	  Blankt:	  2	  

iii.   Alternativt	  forslag	  2:	  For:	  8,	  Imod;	  2;	  Blankt;	  0	  

e.   Alternativt	  forslag	  2	  godtages	  og	  Frederick	  melder	  tilbage.	  

9)   Sidste	  planlægning	  af	  julefrokost	  

a.   Enkelbillet	  problemer:	  Prøv	  andre	  browsere	  eller	  andet	  kort	  

b.   Skal	  vi	  eventuelt	  investere	  i	  bestik	  til	  julefrokosten,	  så	  vi	  har	  det	  til	  

hvert	  år?	  

10)  Brainstorm	  på	  generalforsamling	  

a.   Skal	  vi	  servere	  alkohol,	  når	  vi	  egentligt	  primært	  støtter	  andre	  sociale	  

arrangementer?	  

i.   Folk	  skal	  ikke	  kunne	  drikke	  sig	  fulde	  på	  FAPIA’s	  regning,	  men	  

måske	  bare	  en	  enkelt-‐to	  øl	  til	  selve	  mødet	  

ii.   Det	  er	  en	  fejring	  af	  FAPIA	  og	  dets	  medlemmer	  

b.   En	  fredag	  forbundet	  med	  en	  fredagsbar	  eller	  måske	  en	  

sammenkobling	  med	  tour	  de	  udvalg	  i	  klasselokaler	  

c.   Tour	  de	  udvalg:	  FAPIA	  vil	  gerne	  starte	  idéen	  lidt,	  booke	  lokaler,	  men	  

udvalgene	  er	  selv	  ansvarlige	  for	  aktiv	  deltagelse	  og	  planlægning	  

d.   FAPIA-‐indhold:	  Ift	  til	  studierelevante	  jobs	  kan	  det	  være	  relevant	  at	  

fortælle	  til	  GF,	  at	  vi	  vælger	  at	  afvise	  visse	  opslag,	  som	  vi	  vurderer	  ikke	  

følger	  DP’s	  retningslinjer,	  og	  dette	  skal	  gøres	  eksplicit	  (put	  det	  ind	  på	  

studierelevante	  jobs’	  FB	  side	  i	  beskrivelsen)	  



e.   Dato:	  Kan	  fastsættes	  efter	  forelæsningsplaner	  udgives	  til	  de	  forskellige	  

semestre,	  så	  vi	  kan	  sikre	  os	  stor	  deltagelse,	  gerne	  i	  sammenhæng	  med	  

en	  lang	  samfbar	  

f.   Udvalgene	  i	  forbindelse	  med	  FAPIA:	  Kan	  vi	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  

hylde	  udvalgene	  for	  deres	  indsats?	  

g.   Intens	  PR-‐strategi	  op	  til	  GF:	  Socialmedie	  omkring	  FAPIA	  i	  tiden	  op	  til	  

GF,	  ud	  til	  forelæsning,	  Facebook-‐begivenhed	  der	  oprettes	  umiddelbart	  

efter	  næste	  møde	  

11)  Brainstorm	  på	  løse	  ender	  

a.   Overtagelse	  af	  Nataschas	  og	  Lines	  poster:	  	  

i.   Natascha	  har	  HyggoC,	  FF	  og	  PR:	  Cecilia	  og	  jeg	  tager	  fortsat	  PR	  

og	  Josse	  bliver	  HyggoC	  kontakt,	  Asger	  tager	  FF	  

ii.   Line	  har	  revy	  +	  kontorvagt	  +	  HR-‐forlag:	  Revyen	  er	  jo	  done,	  og	  

kontorvagten	  ordnes	  efter	  skema	  og	  fordeles	  blandt	  

bestyrelsen,	  HR-‐forlag	  tager	  Cecilia	  

b.   Generel	  holdning	  til	  ansøgninger	  

i.   Vigtigt	  at	  FAPIA	  bestemmer	  hvad	  der	  kræves	  til	  en	  god	  

ansøgning,	  så	  vi	  kan	  sikre,	  at	  det	  gøres	  ordenligt	  

ii.   Vigtigt	  at	  de	  udformes	  ordenligt,	  så	  det	  holdes	  professionelt,	  

da	  der	  ansøges	  om	  penge,	  og	  FAPIA	  ønsker	  også	  at	  udstråle	  

seriøsitet	  

iii.   Vigtigt	  at	  ansøgninger	  er	  objektive,	  så	  det	  ikke	  virker	  suspekt,	  

hvad	  der	  søges	  til	  ift.	  at	  FAPIA	  har	  mange	  udvalgsmedlemmer	  

og	  kender	  mange	  af	  ansøgere	  



iv.   Formidle	  til	  GF	  hvordan	  vi	  ønsker	  at	  modtage	  ansøgninger,	  

både	  fra	  udvalg	  og	  fra	  individer	  –	  meldes	  ud	  inden	  GF	  (Sofie)	  

v.   FAPIA	  bliver	  enige	  om,	  at	  vi	  konsekvent	  ikke	  behandler	  

ansøgninger,	  der	  ikke	  er	  korrekte,	  og	  at	  dette	  også	  kan	  nævnes	  

til	  GF	  

vi.   Budget:	  Kunne	  det	  være	  fordelagtigt	  for	  FAPIA	  at	  få	  oversigten	  

over	  hele	  budgettet,	  så	  FAPIA	  bedre	  kan	  vurdere	  hvad	  de	  

ansøgte	  penge	  egentligt	  gives	  til,	  fx	  hvis	  der	  ansøges	  om	  penge	  

selvom	  udvalg	  har	  skabt	  et	  forventet	  overskud	  

1.   Kan	  vi	  gøre	  forskel	  på	  hvem	  der	  skal	  give	  uddybende	  

budgetter?	  Fx	  de	  små	  arrangementer,	  der	  er	  lette	  at	  

overskue	  

2.   Budget	  vedlægges	  efter	  bedste	  evne	  

c.   Studierelevante	  jobs:	  Hvad	  deler	  vi	  ift	  DP’s	  retningslinjer	  og	  hvad	  er	  

holdning	  til	  afslag?	  

i.   Vi	  har	  tidligere	  delt	  opslag,	  som	  går	  lidt	  imod	  DP’s	  

retningslinjer,	  fordi	  disse	  ikke	  har	  været	  givet,	  men	  efter	  vi	  har	  

modtaget	  dem	  ønsker	  FAPIA	  at	  følge	  dem	  

ii.   Vigtigt	  vi	  bliver	  ved	  med	  at	  have	  en	  forklarende	  rolle,	  fordi	  vi	  

gerne	  vil	  forsøge	  at	  ændre	  noget,	  vigtigt	  at	  påpege	  og	  forklare	  

netop	  hvad	  vi	  tager	  afstand	  fra	  

iii.   Måske	  kontakte	  Maria(?),	  som	  sidder	  i	  DP	  og	  kunne	  bidrage	  

eller	  hjælpe	  FAPIA	  med	  tilbagebesvarelsen	  (Sofie	  undersøger)	  

	  



12)  Status	  	  

a.   Formanden	  (Sofie)	  

b.   Kassererne	  (Josephine	  og	  Katrine)	  

c.   Psykrådssekretæren	  (Asger):	  Vedtægtsændring	  om	  antal	  møder,	  

måske	  3	  pr	  forårssemester	  og	  2	  pr	  efterårssemester?	  

d.   Kontoret	  (Frederick)	  

i.   Kontor	  	  

ii.   Massage	  (Cecilia):	  Kun	  for	  medlemmer/kun	  for	  

psyk.studerende?	  Diskussionen	  tages	  op	  hvis	  der	  en	  dag	  

kommer	  ventelistebb	  

iii.   Egenterapi	  (Josephine)	  

iv.   Specialepladser	  (Leonie)	  

v.   Jobopslag	  

e.   Kompendier	  	  

i.   Salg	  (Alice)	  

ii.   Fremstilling	  (Michael	  og	  Cecilia)	  

f.   PR	  (Katrine,	  Natasha,	  Cecilia)	  

i.   Hjemmesiden:	  Vi	  betaler	  for	  at	  få	  det	  fixet	  

ii.   Indlæg	  til	  Psyklen	  	  

iii.   Andet	  PR	  	  

g.   Teknik	  og	  redskaber	  (Asger)	  

h.   Referentansvarlig	  (Katrine)	  

i.   Interne	  udvalg	  	  

i.   Psyklen	  (Michael)	  

ii.   Fuld	  Fontex	  (Natasha)	  

iii.   Kursusgruppen	  (Leonie)	  

iv.   Hyggocampus	  (Natasha)	  

v.   Fapias	  Skitur	  (Frederick)	  

vi.   Psykologisk	  Idrætsforening	  (PIF)	  (Cecilia)	  

vii.   Psykologisk	  Revy	  (Line)	  

viii.   Dimissionsudvalget	  (Sofie)	  



ix.   Kapsejlads	  (Asger)	  

x.   Psykologisk	  studiecafe	  (Katrine)	  

xi.   Den	  spændte	  hjelm	  (Leonie)	  

j.   Eksterne	  udvalg	  

i.   Kein	  Cortex	  (Asger)	  

ii.   Smøringsudvalget	  (Alice)	  

xii.   Studienævnet	  (Sofie)	  	  

xiii.   Høghens	  Disciple	  (Sofie)	  

13)  Eventuelt	  

14)  Godkendelse	  af	  referat	  

15)  	  Mødeevaluering	  	  


