Referat af konstituerende Psykrådsmøde
Tirsdag d. 8. april 2014 kl. 14.15
O = Orientering, D = Diskussion, B = Beslutning
Dagsordenen til mødet er som følger:
1. Formalia
- Valg af ordstyrer og referent (B)
Ordstyrer: Ditte, Referent: Anna
- Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt (B)
Godkendt
- Godkendelse af referat (B)
Godkendt
- Navnerunde (O)
Anna Nørgaard (6. Semester, Lille Psykråd), Sophia Stroud (4. Semester, Revy-formand,
Fapia-bestyrelsen, Smøringsudvalget), Sandra (4. Semester), Anne (8. Semester, SN,
Smøringsudvalget), Sophie Gundersen (4. semester), Pernille Melander (6. Semester, Lille
Psykråd, Chefredaktør - Psyklen, Akademisk Råd, Institutforum, mandatbærer i
studenterrådet), Sofie Palmelund (6. Semester), Rasmus Bendixen (4. Semster, kasserer i
Fapia), Mathias Andersen (2. Semester, DPS), Tanne Hundahl (6. Semester), Matine
Ladegaard (8. Semester, Hyggocampus), Jakob Bjarnø (6. Semester, FF formand),
Amalie Andersen (Kandidaten, afgående Psykrådssekretær, Chefdirigent i
Studenterrådet), Isalena Brauer (4. Semester) og Ditte Lolk (6. Semester,
Psykrådssekretær, SN, Fapia)
2. Det Lille Psykråd aflægger beretning (O)
Beretning fra afgående psykrådssekretær findes i særskilt dokument
3. Valg til Det Lille Psykråd (B)
Pernille Melander, Ditte Lolk, Sandra Ebbesen, Sofie Palmelund, Isalena Brauer, Anna
Nørgaard.
4. Valg af repræsentant til Institutforum (B)
Anne Smed
5. Status (O)
- Dansk Psykologforenings Studentersektion
Ikke fastlagt en ny styrelse. Ekstraordinær generalforsamling fredag kl. 12 i Lokale 140 i
bygning 1325, yderlige information kan findes på DPS Facebook-gruppe. Har afholdt minikonference, det gik godt.
- FAPIA
Ny bestyrelse siden sidst. Konstituerende møde er afholdt. Budgetlægning og forhandling
af rammeaftaler i nærmeste fremtid.
- Studienævnet
I forbindelse med implementeringen af fremdriftsreformen og besparelser arbejdes der
intensivt med Studieordningsændringer. Processen ift. bacheloruddannelsen er afsluttet.

Processen ift. kandidaten påbegyndes i nærmeste fremtid. Ud over at imødekomme de
krav der stilles på baggrund af fremdriftsreformen, forsøges det så vidt det er muligt at
implementere elementer af ændringsforslag som er fremkommet gennem forårets (2013)
workshop om studieordningsændringer og det sidste års arbejde i SN.
- Akademisk Råd
Akkreditering færdig, afventer svar fra udvalg (relevant for hele BSS). Betydningen for
Psyk: Ikke meget, men ”de” vil gerne ind i gruppen (50 i verden) af dem, der har 3
akkrediteringer. Prestige.
Evaluerings/supervisions krav i diskussion. Uoverensstemmelse mellem vedtægter for og
reelt studiemiljø.
- Fællesrådet/Studenterrådet
Bertil fra det nye forretningsudvalg fra SR er ny kontaktperson for Psykrådet. Bertil er her
ikke. SR møde i morgen, bliver fortalt om NorthSide. Nu med politik, i stedet for blot bar.
Politikkonference i weekenden, der blev besluttet demonstration mod kvalitetsudspillet.
Dato kommer senere. Der er fællesrådsmøde i morgen!
- Institutforum
Der er nedsat gruppe til udvælgelse af institutleder.
- Udvalg på PI
FF og KC er glade for den nye båd og træner til Kapsejlads. Snart ned til Politiet og lave
ny alkoholbevilling (med resten af Samfundsfaglig kantine) – får deres egen! (Har tidligere
”lånt” Studenterhus Fonden). Håber på en god aftale, så der er mulighed for at fastsætte
gode priser.
6. Vedtægtsændringer (O+B)
1: §21, stk. 2: Enstemmigt vedtaget.
2: §18, stk. 4: Enstemmigt vedtaget.
3: §30: Enstemmigt vedtaget.
4: §12: Enstemmigt vedtaget.
5: §18: Enstemmigt vedtaget.
7. Tour de udvalgsdag (O)
Skal helst ikke ligge før en fest, som sidste år, folk kom ikke rundt. Evt. godt at ligge det på
et tidspunkt , hvor der ikke sker så meget (evt. i februar). TDU-gruppen præsenterer idéudkast på førstkommende psykrådsmøde efter Kapsejlads.
8. Evt.
Ønsker til guf: Chips og vindruer. Godt med jordbær.
9. Næste møde
Forårets møder bliver d. 6/5 og d. 3/6. (Som altid kl. 14-16 i mødelokalet).

