
 

Mødeindkaldelse 

10. April 2015 kl. 15.00 

Hos Sofie  
Afbud eller senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39 

 

 

1) Valg af dirigent 

Natasha 

2) Valg af referent 

Josephine 

3) Trivselsrunde 

4) Opsamling af to-do-liste 

5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden 

6) Fastsættelse af næste møde 

Tirsdag d. 7. juni kl. 16.00 hos Katrine  

7) Godkendelse af forretningsorden 

Den er godkendt  

8) Ansøgninger 

A. Den spændte hjelm 

Der er bred enighed om at Den Spændte Hjelm er et godt nyt initiativ, og at det er super, at 

de søger hos FAPIA. Dog er der flere i bestyrelsen, der har påpeget, at det ikke er et 

program for psykologistuderende, men snarere for alle studerende, der lytter til 

Studenterradioen. 

Et vedlagt budget i Den Spændte Hjelms ansøgning viser, at de budgetterer 4000 kroner til 

PR, og det er der flere i bestyrelsen, der ikke synes er FAPIAs opgave at støtte økonomisk. 

Det varetager nemlig ikke udelukkende de psykologistuderendes interesse.  

Dagsorden 



Det er vigtigt for bestyrelsen, at de midler vi støtter med går direkte tilbage til 

medlemmerne af FAPIA, da det er pga. medlemmerne, at vi kan have et godt studiemiljø.  

Det blev foreslået, at Den Spændte Hjelm kan søge midler andre steder end kun FAPIA. Det 

kunne eksempelvis være hos DPS.  

Afstemning:  

Ansøgningen blev nedstemt i sin ordlydende form (0 for, 10 imod) 

 Alternativt forslag 1: de får 900 kr., og går derefter i dialog med dem, og de skal 

nævne FAPIA i deres promovering. (8 for, 0 imod og 2 blanke). 

 Alternativt forslag 2: de får 1.200, kr., og går i dialog med dem. (2 for, 4 imod og 4 

blank). 

Alternativt forslag 1 blev vedtaget og Leonie går i dialog med Den Spændte Hjelm.  

 

B. PIF 

Ansøgning blev vedtaget i ordlydende form.  

 

C. Psykologisk Sommerlejr 

Psykologisk Sommerlejr søger om 3000 kroner. Sidste år søgte de om 3000 kroner, og det 

godkendte vi på den betingelse at de gav en 20% prisdifferentiering i forhold til FAPIA-

medlemmer.  

 Ansøgning blev nedstemt i ordlydende form (0 for, 1 blank, 9 imod). 

 Alternativt forslag: FAPIA støtter Psykologisk Sommerlejr med 3000 kroner på den 

betingelse, at sommerlejren yder en 20% prisdifferentiering, der kommer FAPIAs 

medlemmer til gode (9 for, 1 blank). 

 

 

 

 



9) Gammel/ny-bestyrelsesmiddag 

 Status 

Det bliver d. 29. april. Line har booket et lokale, det sted hun bor.  Sofie har 

kontaktet den gamle bestyrelse. Temaet bliver ”alkohol i alle retter”.  

 Budget 

Hvis vi antager, at der kommer 13 personer ser budgettet således ud:  

Forret: budgettet er 260 kr. (20 kroner pr mand) 

Hovedret: 650 kr. (50 kroner pr mand) 

Dessert 195 kr. (15 kroner pr mand) 

Pynt: 150 kr. til pynt og snacks 

I alt: 1.255 

 

Det blev besluttet, at der til middagen kommer en brugerbetaling på 40 kroner for 

alle til middagen (som vil udgøre lidt under halvdelen af beløbet i alt), og Fapia 

betaler resten. Man tager selv sine egne drikkevarer med.  

 

Hvem gør hvad:  

- FORRET: Sofie og Josephine. 

- HOVEDRET: Cecilia, Natasha og Michael 

- DESSERT: Line og Katrine 

- PYNT/SNACKS: Frederick 

UNDERHOLDNING: Frederick og Natasha (Cecilia er også med) 

Vi mødes hos Line i Mejlgade kl. 14 

Hvem køber hvilke gaver: Se to-do listen (FAPIA’s egen to-do) 

 



10) Fordeling af midler 

Kontorvagterne: 1 time pr. kontorvagt - Restende beløb fordeles procentuelt:  

• 30 % fordeles ligeligt mellem samtlige bestyrelsesmedlemmer  

• 10 % til formanden  

• 20 % til kassererne  

• 12 % til psykrådssekretæren 

• 8 % til kontoransvarlig  

• 8 % til kompendiefremstillingsansvarlige  

• 6 % til kompendiesalgsansvarlig  

• 6 % til specialepladsansvarlig  

Kompendiefremstillingsansvarlige og kompendiesalgsansvarlige for forårssemestret 
udbetales løn for 2. og 3. kvartal, uagtet om posten skulle skifte mellem kvartalerne.  

Kompendiefremstillingsansvarlige og kompendiesalgsansvarlige for efterårssemestret 
udbetales løn for 4. og 1. kvartal i følgende år, uagtet om posten skulle skifte mellem 
kvartalerne. Denne fordeling er gældende indtil nuværende eller senere fapiabestyrelse 
ændrer den.  

 

11) Møde med Jan Tønnesvang  

Vi er interesserede og fortsætter dialogen 

12) Budget 

Lavet 

13) Status  

a. Formanden (Sofie) 

b. Kassererne (Josephine og Katrine) 

c. Psykrådssekretæren (Asger) 

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 (Vi skal vælge én!) 

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. Høghens Disciple (Michael)  

j. Eksterne udvalg 

i. Kein Cortex (Asger) 

ii. Smøringsudvalget (Alice) 

iii. Studienævnet (Sofie) 

14) Eventuelt 

15)  Mødeevaluering  


