
	  

Mødeindkaldelse	  
17.	  november	  2016	  kl.	  16.00	  

Hos	  Natasha	  

	  Afbud/senere	  ankomst	  til	  Sofie:	  22	  37	  80	  39 

	  

	  

1)   Valg	  af	  dirigent	  

2)   Valg	  af	  referent	  

3)   Trivselsrunde	  

4)   Opsamling	  af	  to-‐do-‐liste	  

5)   Punkter	  til	  eventuelt	  samt	  etablering	  af	  endelig	  dagsorden	  

6)   Fastsættelse	  af	  næste	  møde	  

den	  23.	  Januar	  2017	  kl	  16	  ved	  Katrine	  

7)   Kompendier	  Antropologi	  

Michael	  taler	  med	  Jens	  fra	  stakbogladen	  

8)   PR-‐udvalget	  

PR-‐udvalget	  går	  med	  overvejelser	  omkring	  at	  vente	  med	  at	  udføre	  deres	  

ideer	  til	  foråret,	  da	  det	  giver	  mere	  mening	  at	  promoverere	  FAPIA	  der.	  

Bestyrelsen	  er	  enig.	  Det	  kan	  overvejes	  om	  PR-‐puljen	  kan	  forhøjes	  lidt	  næste	  

år,	  da	  de	  ikke	  har	  været	  brugt	  i	  år.	  	  

9)   Kontoret	  

Kuverter	  på	  kontoret:	  FAPIA	  har	  længe	  haft	  kuverter	  på	  kontoret,	  men	  vi	  

bruger	  dem	  egentlig	  ikke	  selv.	  Spørgsmålet	  er,	  om	  vi	  skal	  blive	  ved	  med	  at	  

købe	  dem,	  fordi	  udvalgene	  bruger	  dem?	  Bestyrelsen	  mener	  umiddelbart	  ikke,	  

at	  det	  er	  noget	  vi	  skal	  sørge	  for	  på	  vegne	  af	  udvalgene.	  	  

Mælk:	  Køb	  jeres	  egen	  mælk.	  	  

Dagsorden	  



Kontoret:	  Der	  er	  en	  diskussion	  om,	  hvilken	  rolle	  kontoret	  skal	  have.	  Der	  er	  

nogle,	  som	  bruger	  kontoret	  meget	  til	  for	  mange	  ting,	  som	  ikke	  er	  relateret	  til	  

FAPIA	  f.eks.	  at	  lave	  kaffe.	  Det	  foreslås,	  at	  der	  bruges	  penge	  fra	  psykrådet	  til	  

en	  kaffemaskine	  til	  mødelokalet.	  	  

Det	  vedtages,	  at	  der	  fra	  nu	  af	  kun	  laves	  kaffe	  af	  den	  enkelte	  kontorvagt	  i	  

kontortiden.	  	  

Det	  diskuteres	  hvordan	  vi	  skal	  forholde	  os	  til	  kaffe	  til	  psykrådsmøderne.	  Det	  

bestemmer	  foreløbigt	  at	  psykrådet	  køber	  egne	  kopper,	  kaffe	  og	  filtre	  for	  

egne	  penge,	  så	  der	  kommer	  styr	  på	  kaffesituationen.	  Der	  lægges	  op	  til	  

vedtægtsændring.	  	  	  

10)  Opfølgning	  på	  julefrokost	  

-‐	  Mad:	  Bestyrelsen	  vil	  gerne	  have	  kontrakt	  på	  maden.	  Kontrakten	  skal	  

indeholde	  tid	  (kl.	  17.30),	  sted,	  betalingsdato,	  pris	  pr.	  kuvert,	  specifikke	  retter,	  

emballage	  (skal	  det	  tilbage	  eller	  smides	  ud?),	  samt	  hvad	  de	  kommer	  de	  med	  

ift.	  skåle,	  ta’tøj	  osv.	  Husk	  at	  vi	  skal	  have	  kvittering	  til	  regnskabet	  J	  	  	  	  

-‐	  Tidspunkt:	  17.30-‐01.	  Vi	  mødes	  kl.	  13,	  og	  dem	  der	  handler	  mødes	  før.	  	  

-‐	  Hvordan	  sætter	  vi	  folk	  til	  bords?:	  En	  eller	  anden	  form	  for	  talleg,	  skoleg.	  

Katrine	  laver	  det	  på	  dagen	  med	  fuld	  autonomi.	  	  

-‐	  Bestyrelsens	  billet:	  Bestyrelsens	  billet	  betales	  af	  FAPIA.	  Disse	  kan	  hentes	  i	  

budgettet,	  men	  man	  må	  ikke	  overskride	  budgetterne	  på	  sine	  ansvarsposter.	  	  

-‐	  Billet	  uden	  mad:	  Der	  er	  no	  mercy	  i	  forhold	  til	  nedsættelse	  af	  pris	  til	  folk	  som	  

ikke	  kan	  være	  til	  mad,	  eller	  som	  melder	  sig	  til	  for	  sent	  uanset	  om	  der	  er	  

udsolgt	  eller	  ej.	  Deadline	  er	  den	  13.	  December.	  	  	  

-‐	  Enkelbillet:	  90	  billetter	  sættes	  til	  salg.	  Pris:	  100	  kroner.	  	  

-‐	  Leg:	  Bestyrelsen	  er	  splittede	  omkring	  valg	  af	  sang.	  Asger	  gider	  ikke	  lave	  den	  

og	  der	  indkaldes	  til	  møde	  i	  gruppen	  for	  lege.	  Leonie	  hjælper	  til	  med	  sang.	  	  

-‐	  Roller:	  Bestyrelsen	  sørger	  for	  at	  stille	  op,	  hjælper	  omkring	  mad,	  og	  rydder	  

op	  igen	  efter	  mad	  og	  fest.	  Og	  sikrer	  den	  gode	  stemning.	  	  

11)  Status	  	  

a.   Formanden	  (Sofie)	  



b.   Kassererne	  (Josephine	  og	  Katrine)	  

c.   Psykrådssekretæren	  (Asger)	  

Asger	  fortæller	  om	  lokalerokade	  og	  universitetsvalg.	  Der	  diskuteres	  

hvordan	  mødelokalet	  skal	  bruges.	  	  

d.   Kontoret	  (Frederick)	  

i.   Kontor	  	  

ii.   Massage	  (Cecilia)	  

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	  	  

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)	  

12)  Eventuelt	  

Ansøgninger:	  Smøringsudvalget	  ansøger	  om	  400	  kr.	  til	  afholdelse	  af	  

julearrangement.	  De	  søger	  om	  generel	  støtte,	  men	  FAPIA	  har	  mulighed	  for	  at	  

vælge	  om	  vi	  ønsker	  at	  støtte	  noget	  bestemt	  på	  baggrund	  af	  budget.	  

Alternativt	  forslag	  1:	  FAPIA	  støtter	  med	  200	  kroner	  til	  generel	  afholdelse	  af	  

arrangement	  +	  advarsel.	  

Alternativt	  forslag	  2:	  Ansøgnigen	  afvises	  fuldstændigt,	  men	  en	  advarsel	  gives.	  

Ansøgning	  i	  ordlydende	  form	  +	  advarsel:	  For;	  0,	  Imod;	  6;	  Blankt;	  2	  

Ansøgningen	  er	  afvist	  i	  ordlydende	  form,	  og	  et	  alternativt	  forslag	  stemmes	  

om:	  

Alternativt	  forslag	  1:	  For;	  6,	  Imod;	  2,	  Blankt;	  0	  

Alternativt	  forslag	  2:	  For;	  4,	  Imod;	  0,	  Blankt;	  4	  

Advarsels	  form:	  Søg	  i	  bedre	  tid	  FØR	  Fapia’s	  møder,	  søg	  i	  bedre	  tid	  før	  jeres	  

eget	  arrangement,	  og	  opret	  arrangementet	  i	  bedre	  tid,	  og	  vurder	  eventuelt	  

om	  arrangementet	  skal	  oprettes	  før	  ansøgningen	  til	  Fapia	  gives.	  Alternativt	  

forslag	  1	  vælges.	  	  

	  

13)  Godkendelse	  af	  referat	  

	  

14)  	  Mødeevaluering	  	  


