Referat til Psykrådsmøde
Torsdag d. 12. februar 2015 kl. 14.15

Ordstyrer: Pernille Melander, referent: Rasmus Bendixen
samt punkter til eventuelt (B)
Godkendt
Godkendt

Generalforsamling fredag d. 20/3 – der er kun 4 fra den sidende bestyrelse på valg, så gode chancer
for at komme ind ved opstilling. FAPIA har desuden netop fået en ny massør, og derudover en
stregkodelæser til skærme, så man ikke længere behøver at printe billet til kompendier etc.

Der er overlevering i studienævnet. Helle Spindler formand (og studieleder), Ditte Lolk
næstformand. Væsentlige punkter fra studienævnet: Flere ændringer af studieordningen på
Kandidaten. Bl.a. nyt samlet tilmelding til div. Småfag. A&O kan kun fås i efteråret. Specialet
tilmeldes man automatisk, med prioriteret emneliste til at afgøre hvilken vejleder man får. Specialet
nomeret til 4 måneder frem for 6.
Der skal oprettes tværfaglige koordineringsgrupper på de forskellige institutter – info følger
sandsynligvis.
Primært forberedelser til generalforsamling

Revy: Generalforsamling d. 16/3 kl 17.00. Ligger i dialog med Stakladen ift. afholdelse af revyen.
Smøringsudvalget: Afholder smørmonopolet d. 30/4 m. forelæsere som panel. PIF: Forviklinger
omkr. lån af lokaler ved kommunen, men burde være løst. KC: afholdt semesterstartsbar – gik ca. i
0. Har netop fået nyt medlem. Kursusgruppen: Kører fint, men med stor indslusning af nye
medlemmer. FF: 3 nye medlemmer. Laver pynt til fastelavnsfesten. Kommer forhåbentlig med til
kapsejladsen. Træning fra næste uge af. Hyggocampus: Hypnoseshow 19/2, Bezzerwizzer d. 24/3.
3. Valg af 2 mandatbærere til Fællesrådet med opstart d. 19/2-15
Pernille Melander og Rasmus Bendixen valgt.
4. Tour des udvalg
Udvalget kom for sent i gang med forberedelserne, og der var mange afbud fra de små udvalg.
Første dato aflyst. Psykrådet besluttede at arbejdsgruppen skulle gå i tænkeboks og melde tilbage til
næste psykrådsmøde, hvad de har fundet frem til mht. at gentænke konceptet, som i sin nuværende
form blev lavet for at lære folk uniparken at kende – det er trods alt ikke længere et behov.
5.
Eventuelt
Årets underviser: Psykrådet har valgt at nominere Jacob Klitmøller, Cecilia Brynskov og Thomas
Jønsson som årets underviser på BSS.
6.
Næste møde
Næste møde fastsættes af den tiltrædende psykrådssekretær efter FAPIAs generalforsamling.

