
	  

Mødeindkaldelse	  
25.	  marts	  2015	  kl.	  16.00	  

 

 

	  

Fremmødte:	  Maria,	  Sofie,	  Christiane,	  Asger,	  Rasmus,	  Thomas,	  Josephine,	  Emil,	  Alice,	  

Pernille	  og	  Emilie	  

1) Valg	  af	  dirigent:	  Pernille	  	  

2) Valg	  af	  referent:	  Emilie	  	  

3) Opsamling	  af	  to-‐do-‐liste:	  	  

4) Punkter	  til	  eventuelt	  samt	  etablering	  af	  endelig	  dagsorden	  

5) Fastsættelse	  af	  næste	  to	  møder:	  

Den	  29.	  april	  og	  21.	  maj.	  

6) Etablering	  af	  forretningsordenen:	  

Se	  forretningsordenen.	  

7) Ansøgninger	  (vedhæftet)	  

a. Netværksordning	  Psykologi:	  	  

Fapia-‐fonden	  –	  der	  søges	  i	  alt	  5500	  kr.	  for	  mentorer	  (i	  alt	  42),	  samt	  penge	  til	  arrangementer	  i	  

netværksgruppen	  (mentorer	  +	  studerende).	  Der	  savnes	  lidt	  flere	  detaljer/udkast	  til	  budget	  for	  at	  

vide,	  hvad	  pengene	  skal	  bruges	  til.	  Et	  godt	  tiltag	  til	  den	  ensomhed,	  der	  opleves	  på	  studiet.	  	  

Ansøgningen	  i	  ordlydende	  form	  afvises.	  

Forslag:	  Netværksordningen	  får	  op	  til	  2500	  kr.	  til	  ryste	  sammen-‐arrangement	  for	  mentorerne.	  

Betingelsen	  er,	  at	  ”Fapia”	  skal	  indgå	  i	  deres	  navn.	  	  	  

Der	  stemmes	  om	  ovenstående	  forslag:	  10	  for	  (vedtaget).	  

Dagsorden	  




	  


Ansøger	  og	  dato:	   Maria	  Wormslev	  og	  Cecilie	  Moesgaard,	  19/3-‐2015	  


Søges	  der	  ad	  hoc	  eller	  
FAPIA-‐fonden?*	  


FAPIA-‐fonden	  


Hvor	  mange	  penge	  
søges?	  


Forsørgelse	  under	  workshop	  (ca.	  42	  mennesker):	  	  1000	  kr.	  	  
Ryste-‐sammen	  arrangement	  for	  mentorer	  (ca.	  42	  mennesker):	  2500	  kr.	  	  
Penge	  til	  arrangementer	  i	  netværksgrupperne	  (1.	  Semester	  +	  mentorer):	  
200	  pr.	  gruppe	  =	  2000	  kr.	  	  
I	  alt:	  5500	  kr.	  	  
	  
	  


Hvorfor	  søges	  der?	  
Forklar	  kort	  relevans	  
for	  
psykologistuderende	  


	  
Vi	  er	  i	  samarbejde	  med	  studieleder	  Helle	  Spindler	  og	  Studievejledningen	  i	  
gang	  med	  at	  opstarte	  en	  netværksordning,	  der	  begynder	  i	  rusugen	  2015.	  
Vi	  har	  informeret	  de	  studerende	  og	  er	  i	  gang	  med	  at	  rekruttere	  
mentorer.	  
	  
Indhold:	  
Netværksordningen	  går	  ud	  på,	  at	  1.	  semester	  studerende	  bliver	  inddelt	  i	  
netværksgrupper	  af	  10	  personer	  på	  tværs	  af	  instruktorhold.	  Hertil	  
knyttes	  to	  mentorer	  (ældre	  studerende).	  Netværksgrupperne	  mødes	  ca.	  
4	  gange	  i	  løbet	  af	  1.	  Semester	  og	  en	  gang	  på	  2.	  semester,	  hvor	  
mentorernes	  rolle	  er	  at	  skabe	  en	  god	  dialog	  om	  alt,	  hvad	  der	  rør	  sig	  ved	  
de	  studerende	  både	  indenfor	  og	  udenfor	  studiets	  rammer.	  Det	  først	  
møde	  med	  netværksgruppen	  bliver	  onsdag	  +	  torsdag	  (cafebesøg)	  i	  
rusugen	  2015.	  	  
Desuden	  får	  mentorerne	  en	  forberedende	  workshop,	  hvor	  de	  klædes	  på	  
til	  opgaven	  (søndag	  den	  23/8-‐2015).	  	  
	  
Formålet	  med	  netværksordning:	  
- skabe	  et	  større	  socialt	  netværk	  på	  tværs	  af	  årgangene	  og	  inden	  


for	  årgangene	  på	  psykologistudiet	  og	  dermed	  forsøge	  at	  reducere	  
ensomheden	  på	  studiet	  (studiemiljøundersøgelse)	  


- Bedre	  og	  mere	  tryg	  studiestart	  med	  støtte	  fra	  ældre	  studerende	  
(mentorer)	  


	  







	  	  


Relevans:	  
Ordningen	  omfatter	  ca.	  42	  ældre	  studerende	  og	  alle	  fra	  1.	  semester	  
2015.	  	  
Formålet	  med	  at	  søge	  penge	  til	  netværksordningen	  er,	  at	  det	  skal	  give	  
mulighed	  for	  at	  alle	  kan	  være	  med	  i	  ordningen	  –	  uanset	  størrelsen	  af	  ens	  
pengepung.	  	  	  


Søges	  der	  andre	  
steder?	  
	  


Nej	  


Dato	  for	  afholdelse	  af	  
arrangement	  (hvis	  
relevant)	  


Kommer	  løbende	  –	  vi	  skal	  have	  koordineret	  med	  rus-‐sekretærer	  og	  
mentorerne.	  Men	  ryste-‐sammen	  arrangementer	  bliver	  formentlig	  i	  
slutningen	  af	  april	  (såfremt	  vi	  har	  fået	  pengene	  der),	  workshoppen	  
søndag	  i	  uge	  34	  og	  netværksmøder	  i	  løbet	  af	  1.	  semester.	  	  


Kontaktoplysninger	  
(navn,	  mail	  og	  
telefon)	  
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Christiane	  og	  Maria	  går	  i	  dialog	  med	  dem.	  	  

b. Smør	  (og	  Monopolet):	  søger	  Fapia-‐fonden,	  1500	  kr.	  til	  vin	  og	  plastikglas.	  	  

Der	  stemmes	  om	  ansøgningen	  i	  ordlydende	  form:	  10	  for	  (enstemmigt	  vedtaget).	  

8) Oplysning	  om	  fordeling	  af	  midler:	  

Fordelingen	  kommer	  til	  at	  foregå	  på	  maj-‐mødet.	  

9) Fordeling	  af	  ansvarsposter	  	  

10) Gammel/ny-‐bestyrelsesmiddag	  

a. Har	  vi	  lyst	  til	  at	  holde	  en?	  JA!	  Flere	  detaljer	  på	  senere	  møde.	  

b. Praktiske	  rammer	  (dato,	  sted,	  tid	  osv.):	  

c. Mad	  og	  drikke	  	  

d. Gaver	  

e. Andet?	  

11) Ryste-‐sammen-‐hygge/tur:	  

Emil	  bliver	  tovholder	  for	  dette.	  	  

12) Drømme	  og	  ideer,	  samt	  visioner	  for	  det	  nye	  bestyrelsessår:	  	  

Flere	  ”skæve”	  opdateringer	  på	  Facebook	  for	  at	  promovere	  Fapia’s	  sociale	  side.	  Mange	  har	  nok	  

opfattelsen	  af,	  at	  det	  er	  tørt	  og	  økonomisk.	  Det	  er	  vigtigt	  med	  et	  ansigt	  udadtil	  som	  viser	  andet.	  

PR-‐mål	  –	  flere	  studerende	  til	  generalforsamlingen.	  Branding	  af	  Fapia,	  måske	  et	  slogan?	  God	  tone	  i	  

bestyrelsen	  med	  åbne	  dialoger,	  vigtigt	  med	  respekt	  for	  hinanden	  og	  give	  plads.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  

lærer	  hinanden	  at	  kende	  på	  andre	  måder,	  end	  bare	  når	  vi	  er	  til	  bestyrelsesmøder.	  

	  

Økonomisk:	  hvordan	  får	  vi	  brugt	  flere	  penge?	  Måske	  opfordre	  udvalg/studerende	  til	  at	  søge	  Fapia-‐

Fonden	  eller	  ad	  hoc.	  	  

13) Status	  	  

a. Formanden	  (Pernille)	  –	  ny	  bestyrelse	  (wuhuu!),	  der	  skal	  snart	  forhandles	  (og	  indgås)	  

rammeaftaler.	  

b. Kassererne	  (Rasmus	  og	  Josephine)	  –	  vi	  mangler	  et	  nyt	  regnskabsprogram.	  Derudover	  

skal	  der	  findes	  en	  ekstern	  revisor.	  

c. Psykrådssekretæren	  (Emilie)	  –	  vil	  forsøge	  at	  gøre	  Psykrådet	  mere	  synligt.	  	  

d. Kontoret	  	  

i. Kontor	  (kontoransvarlig:	  Emil/Sofie,	  kontorvagter:	  Sofie,	  Asger,	  Josephine,	  

Thomas,	  ekstra;	  Emilie)	  –	  vi	  får	  mere	  skabsplads	  på	  kontoret!	  Kaffemaskinen	  




 


Ansøgningsblanket 


 
* Ad hoc-ansøgninger er forbeholdt udvalg med rammeaftaler med FAPIA, hvorimod Fapia-fonden kan søges af alle 
psykologistuderende. 


 


Ansøger	  og	  dato:	   Smøringsudvalget	  	  
d.	  24	  marts	  


Søges	  der	  ad	  hoc	  eller	  
FAPIA-‐fonden?*	  


Der	  søges	  Fapia-‐fonden,	  da	  smøringsudvalget	  ikke	  har	  en	  rammeaftale	  


Hvor	  mange	  penge	  
søges?	  


Der	  søges	  om	  1500	  kr,	  men	  alle	  mindre	  beløb	  modtages	  også	  med	  
kyshånd.	  


Hvorfor	  søges	  der?	  
Forklar	  kort	  relevans	  
for	  
psykologistuderende	  


Smøringsudvalget	  har	  fået	  stablet	  SMØR	  OG	  MONOPOLET	  på	  benene,	  en	  
debat	  aften	  inspireret	  af	  Mads	  og	  monopolet	  fra	  p3,	  og	  vi	  har	  været	  så	  
heldige	  at	  få	  Høghen,	  Sarah,	  Tønnesvang,	  Kingo	  og	  måske	  Carsten	  Rene	  til	  
at	  komme	  som	  værter.	  Da	  smøringsarrangementer	  ofte	  forløber	  bedre	  
med	  vin	  undervejs	  søges	  der	  om	  1500	  kr	  til	  vin	  og	  plastikglas.	  Vi	  er	  klar	  
over	  det	  er	  mange	  penge,	  men	  der	  er	  pt	  243	  mennesker	  tilmeldt	  på	  
eventet	  og	  vi	  vil	  meget	  gerne	  gøre	  det	  muligt	  at	  servere	  vin	  gratis.	  	  
Vi	  vil	  med	  vores	  egne	  penge	  købe	  ind	  til	  toast,	  så	  det	  kan	  købes	  på	  
aftenen.	  
	  
15*95	  kr	  	  =	  1424	  kr	  til	  vin	  	  
75	  kr	  =	  plastikglas	  


Søges	  der	  andre	  
steder?	  
	  


Nej.	  


Dato	  for	  afholdelse	  af	  
arrangement	  (hvis	  
relevant)	  


D.	  30	  april	  


Kontaktoplysninger	  
(navn,	  mail	  og	  telefon)	  
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skal	  rengøres	  efter	  brug	  (hver	  gang).	  Når	  vi	  skriver	  i	  vores	  interne	  gruppe,	  

skal	  beskedernes	  emner	  skrives	  med	  CAPSLOCK!	  

ii. Massage	  (Alice)	  -‐	  	  

iii. Egenterapi	  (Maria)	  

iv. Specialepladser	  (Christiane)	  

e. Kompendier	  	  

i. Salg	  (Emil/Alice)	  

ii. Fremstilling	  (Emilie/Emil)	  

f. PR	  

i. Hjemmesiden:	  (Josephine)	  

ii. Indlæg	  til	  Psyklen	  (Emilie)	  

iii. Andet	  PR	  (Asger	  og	  Thomas)	  

g. Teknik	  og	  redskaber	  (Asger)	  

h. Referatansvarlig	  (Thomas)	  

i. Interne	  udvalg	  

i. Psyklen	  (Rasmus)	  

ii. Fuld	  Fontex	  (Christiane)	  

iii. Kursusgruppen	  (Rasmus)	  

iv. Hyggocampus	  (Alice)	  

v. Fapias	  Skitur	  (Emil)	  

vi. Psykologisk	  Idrætsforening	  (PIF)	  (Maria)	  

vii. Psykologisk	  Revy	  (Josephine)	  

viii. Dimensionsudvalget	  (Pernille)	  

ix. Kapsejlads	  (Maria)	  

x. Høghens	  Disciple	  (Emilie)	  

j. Eksterne	  udvalg	  

i. Kein	  Cortex	  (Asger)	  

ii. Smøringsudvalget	  (Christiane)	  

iii. Studienævnet	  (Emilie)	  

14) Eventuelt	  

15) 	  Mødeevaluering	  (+fotografering	  af	  den	  nye	  bestyrelse):	  

Vi	  har	  aftalt,	  at	  det	  kunne	  være	  hyggeligt	  at	  bruge	  5	  minutter	  på	  at	  høre,	  hvordan	  vi	  alle	  har	  det,	  

inden	  mødet	  starter.	  Det	  starter	  fra	  næste	  møde!	  Rigtig	  godt	  møde,	  god	  energi.	  


