
FAPIA møde 14.05.18 

 

1. Valg af dirigent: Michael  
2. Valg af referent: Ida  
3. Trivselsrunde 
4. Opsamling af to do 
5. Punkter til eventuelt  

a. Hjemmesiden  
b. Rammeaftale hyggo  
c. Rammeaftale den spændte hjelm  

6. fastsættelse af de næste to møder  
a. 11/6 kl. 11  
b. August møde aftales 11/6  

7. status 
a. formanden  

i. Helle Spindler har kontaktet ang app og der vil blive holdt et møde 
ii. Ingen har søgt til netværksordning – Kan FAPIA hjælpe?  

1.  frist til søgning 1/5 er måske for sent?  
2. er det blevet delt i årgangsgruppe på facebook og i studierelevante 

jobs på facebook?  
b. Kassererne 

i. Psykologernes dag: Sofie har adgang til konto og vi håndterer bilag til dagen 
1. De mangler fra nogle sponsorer. Altså de er blevet lovet men har 

ikke modtaget dem. Pt. Har de 13.000  
 

c.  psykrådssekretæren  
i. Teksten der præsenterer bacheloren på studieguide er blevet revideret  

ii. I morgen er der møde.  
1. Der skal tales studieordning på bach og cand.  
2. Der skal tales Kvote 2 ansøgninger og alternative måder at søge på 

gennem karakterer 
3. Efter mødet skal de mødes med rep. Fra 2. Semester og lave et 

evalueringsmøde.  
a. Det har instituttet støttet og det er fedt!  

d. kontoret  
i. kontor:  

1. Der er blevet kørt løn for første gang. Det er til den gamle bestyrelse. 
Kontoret vil være åbent til og med uge 22.  

2. Der skal laves en vagtplan for at tjekkes mails i sommerferien 
3. Kaffemaskinen er blevet overdraget til mødelokalet.  

ii. massage:  
1. Ny massør Julie, hun er dygtig og Mette (gammel instruktør) har 

introduceret hende.  
iii. egenterapi  

1. intet nyt under solen  
iv. specialepladser 
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1. Mail fra Carsten Dalsager: antal af specialepladser: tidligere 59, men 
færre efter sommer. Vi har taget udgangspunkt i hvor mange der har 
søgt vejledere.  

v. jobopslag  
e. Kompendier  

i. salg  
ii. fremstilling  

f.  PR  
i. Hjemmesiden 

ii. indlæg til psyklen  
iii. andet  

1. Der er blevet lavet opslag om ny massør. Det var fedt <3  
2. Det er i rusugen det går ned!  
3. Tag på forelæsninger hos 3. Sem og sig hej og mind dem om FAPIA  

stadig findes J 
4. Skal man måske komme ud på instruktor?   

g. . teknik og redskaber  
i. Det kører bare. Vi låner en projekter til psykologernes dag og det bliver vildt.  

h.  interne udvalg  
i. psyklen (Ida) 

ii. Fuld Fontex (Katrine) 
1. De har det lækkert.  
2. Sommerfest med studentertema <3 <3  
3. Kapsejladsen var sjovt!  

iii. Kursusgruppen (Lennart) 
1. RAMMEAFTALE PUNKT 

iv. Hyggocampus (Jacob) 
1. RAMMEAFTALE PUNKT 

v. FAPIA SKITUR (Katrine) 
1. De skal kontakte efter ny bestyrelse.  

vi. PIF (Cecilie) 
1. RAMMEAFTALE PUNKT 

vii. Revyen (Lennart) 
1. RAMMEAFTALE PUNKT 

viii. Kapsejlads (Katrine) 
1. Rammeaftale? Måske.  

ix. Dimissionsudvalget (Marco) 
1. De har ingen stress.  
2. Et udspil fra os om fremtidigt samarbejde? Næste møde 

x. Studiecafe (Bjørg) 
1. Intet nyt.  

xi. Netværksordningen (Cecilie) 
1. Der mangler koordinatorer 

xii. Psykologernes Dag (Ida) 
1. Intet nyt  
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xiii. Den spændte hjelm (Marco) 
1. De vil sende nogle kvitteringer til kassererne.  

 
i. Eksterne udvalg 

i.  Kein Cortex (Sofie) 
1. Alt godt.  

ii. Smørringsudvalget (Frey) 
1. Fint  
2. Rammeaftale på sigt. No stress 

iii. Studienævnet (Ditte) 
1. Seminar-dage i juni  
2. Studieordninger er på dagsordenen.  

iv. SAMF styregruppen (Frey) 
1. De er kontaktet og ved at det er Frey de skal kontakte.  

8.  Rammeaftaler  
a. nye rammeaftaler til efteråret? 

i. De skal forhandles op til oktober hvis vi vil begynde at lægge budget i 
oktober.  

ii. Vil vi lægge budget i oktober?  
1. Det smarte ville være at: budgettet kommer til at passe med hele 

året. Ved budgettet i år kunne vi ikke rører ved bestemte beløb fordi 
de allerede var godkendt.  

2. Pt. Er det sådan at det andet møde man har som ny bestyrelse er 
budget. Man er måske lidt for grøn til at lægge budget allerede det. I 
oktober ville man have mere erfaring at lave budget på baggrund af. 

3.  Vedtægterne siger at budget skal være lagt inden for to måneder af 
GF, derfor skal der indkaldes til ekstraordinær GF for at ændre på 
tidspunktet på budgetplanlægning såfremt vi ønsker dette.  

iii. Sig når I snakker om rammeaftaler nu her, at vi allerede til oktober måske 
kommer og vil forhandle rammeaftaler igen.  

b. Fuld Fontex  
i. Forslag: Kasserer-punkt går ud VEDTAGET enstemmigt.  

ii. At sætte prisdiff ”fri”: Det er besværligt at der SKAL være 20 kroner i diff. 
Måske nærmere en formulering om en ”fordelagtig” aftale for FAPIAS 
medlemmer?  

iii. Forslag 1: Formulering om ”fordelagtigt prisdifferentiering” af FAPIA 
medlemmer til FF fester men ikke fastlagt beløb. ENSTEMMIGT VEDTAGET  

1. Revideres i næste års rammeaftaler. Lad os se om det virker. 
iv. Forslag 2: forslag om fordelagtig prisdifferentiering men med en 

minimumsdifferentiering der så skal forhandles. Imod: 6 blankt: 4 AFVIST 
v. Der tales om muligheden for at støtte FF med et fast beløb pr. semester i 

rammeaftalen:  
1. Intet fast beløb pt.  
2. Udgangspunkt i hvad man plejer og søge og hvad der bevilges.  
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3. Klar forventningsafstemning: årligt regnskab ift. om det kan betale 
sig?  

4. Ny aftale vil gælde fra september.  
5. Budgettet for det kommende år er sat. Hvad gør vi så med et fast 

beløb til FF? 
a. Man kan lave en ændring i budgettet og med det samme 

indføre det som en fast udgift.  
b. Skal det først gælde fra januar?  
c. Måske… tag det til forhandlingen og find en pragmatisk 

løsning.  
d. Skal det ekstraordinært komme fra FAPIAfonden?  

6. Forslag: villighed til at forhandle et fast beløb med FF i rammeaftalen 
for e18. Enstemmigt VEDTAGET (9), 1 inhabil.  

a. Der skal gerne en kasserer med fra FAPIA til dette møde. (FF 
kasserer, FF formand, FF næstformand,  FAPIA rep, FAPIA 
kasserer).  

c. Kapsejladsudvalget  
i. Vi støtter med en båd  

ii. Skal FAPIA opfordre til at komme med punkter i rammeaftalen til sang, 
musik, øl?  

iii. Snak om at FAPIA og FF allerede støtter med 2/3 genoptaget: 
1. Det er penge de genererer selv.  
2. FF’s budget er lidt særligt fordi de er meget selvkørende.  
3. Men FF er FAPIA og FAPIA er FF.  

iv. Arbejde på flere Indtægter til kappen?  
1. Salg af merch måske?  
2. Sponsorater  

v. Kontakt eventuelt nogle på konservatoriet ang. at lave en sang? Så kan det 
måske gøres billigere?  

vi. De omtalte forslag kan tages med til kapsejladsudvalget af FAPIA-kontakten. 
d. Revyen  

i. Radar i år 
ii. Forestilling for 100 færre i år  

iii. Mindre indtjening  
iv. Mister også barindtægt (10.000) 
v. Radar koster dog mindre. Så det går næsten lige op.  

vi. Revyen synes rammeaftalen virker læks. Der står det der plejer at stå.  
vii. Er radar en ægte god deal? Budget er på vej til os.  

viii. Vi vil gerne have fingrene i et budget for 16 og 17  
ix. Skal vi have en konto med buffer-penge til revyen?  

1. Det er smart hvis de smadrer noget.  
2. FAPIA dækker allerede for udvalgene hvis der sker noget, så hvorfor 

skal der stå det for revyen men ikke for nogle andre?  
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a. Der er tvivl om der er en intern forsikring i revyen allerede? 
Er de reelt set forsikret flere gange forskellige steder? Det 
skal lige undersøges.  

3. revyens overskud er det der står på force-majure kontoen.  
a. Skal de stå separat eller skal de indgå i FAPIA-regnskabet som 

andres force majure?  
x. Lad os undersøge at blive forsikret som forening. (Lennart tjekker det) 

xi. Forslag: Force-majure kontoen hos revyen flyttes til FAPIA Nem-kontoen 
hvor alle andre force-majure penge allerede står.  8 stemmer for, en 
fraværende, 1 blankt. VEDTAGET.  

xii. Prisdifferentiering:  
1. Skal vi bede om en specifik diff?  
2. Skal det være 10 DKK som det er nu?  
3. Originalt forslag: diffen er fri enstemmigt AFVIST. 
4. Alternativt forslag: villighed til at forhandle en fri prisdifferentiering 

men der skal opfordres til større forskel på billetpriser for FAPIA og 
ikke-FAPIA medlemmer samt en generel prisstigning. Enstemmigt 
VEDTAGET 

5. Vi vil opfordre til at lade ikke-FAPIA priserne stige.  
6. Måske problem-forelæsningerne skal koste mindre? J et forslag de 

kan tage.  
 

e. Kursusgruppen  
i. Minimumskriterie på kurser og foredrag 5 kurser, 3 foredrag per semester.  

ii. Introduceret til budget så det er strømlinet.  
iii. Primært punkt til mødet med Kursusgruppen: kompenserer foredragsholder 

med op til 1000. Altid.  Også hvis transporten kun har kostet 300 fx samt en 
gave på 100 kr.  

iv. Der blev snakket om at hæve prisen på kurser fordi efterspørgslen er så stor.  
1. Kursusgruppen vil gerne gå i 0 og ikke tjene på det de laver 
2. Dilemma i forhold til at tjene når foredragsholderne i forvejen holder 

foredreget meget billigt som en good-will for studerende. Vil 
foredragsholderne holde kurserne billigt hvis kursusgruppen tjener 
penge på dem?  

3. De går ikke i 0 pt, de får jo 26.000 af FAPIA.  
4. Originalt forslag: der er 20% pris diff på FAPIA medlemmer og ikke 

FAPIA-medlemmer og priserne fastholdes så man ikke tjener mere 
end kursusholder koster.  For:0 Imod: enstemmigt AFVIST. 

5. Alternativt forslag 1: 20% pris difference til FAPIA-medlemmers 
fordel og priserne skal generelt hæves så kursusholderen købes ind.  
Priserne på billetter skal dermed sættes således at kursusholderen 
kan købes ind udelukkende ved salg af FAPIA-medlemmers billetter. 
enstemmigt VEDTAGET.  
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v. Originalt forslag: foredragsholder kompenseres med 1000 kroner og 
modtager en gave for et beløb af 100 DKK for: 0 imod: 9 blankt: 0, 1 
fraværende AFVIST.  

vi. Alternativt forslag: man kompenserer for op til 1000 DKK for transport ved 
fremvisning af bilag og modtager en gave på 100 DKK 9 for, 1 fraværende. 
VEDTAGET 

vii. Snackspenge: de bruger penge på snacks.  
1. Originalt forslag:  der er snackpenge (150 DKK) pr foredrag. For: 0 

imod: enstemmigt AFVIST  
2. Alternativt forslag: Fjern snackpenge. Kursusgruppen opfordres til at 

sælge snacks for at få lidt indtjening. enstemmigt VEDTAGET.  
f. PIF  

i. Kassere, formand, menig i bestyrelsen 
1. Koordinatorer for forskellige aktiviteter.  

a. Dans fx  
ii. Forslag: Ændring af formulering om beslutningstagere: kasserer og formand 

træffer beslutninger ændres til ”bestyrelsen træffer beslutninger” 
Enstemmigt vedtaget VEDTAGET  

iii. Beløb sat ned til 2500 – de bruger 2000, så ok med en buffer på 500.  
1. Må de bruge nogle af de penge på at købe gaver til koordinatorer? 

Nej. De er møntet på aktiviteter/redskaber/arrangementer.  
2. Må de betale instruktørens entré hvis det er nødvendigt?  

iv. Dans: Koordinatorer få en invitation til julefrokost som tak?  
1. Skal koordinator og instruktør sidestilles? Det er en svær vurdering 

fordi arbejdsfordelingen er så forskellig fra gruppe til gruppe.  
v. Forslag 1:  PIF inviterer koordinatorer med til julefrokost imod: 3, for : 0 

blankt: 7 afvist 
vi. Forslag 2: PIF udvælger hvem de vil invitere til julefrokost for: 3 imod: 1 

blankt: 6 afvist 
vii. Forslag 3: Vi kan ikke love alle i PIF invitation til julefrokost på nuværende 

tidspunkt. Det vurderes i forbindelse med planlægningen af julefrokost. For: 
5, imod: 2 blankt: 3 VEDTAGET 

viii. Forslag: PIF må købe gave til instruktorer/koordinatorer. For: 0 imod: 9 
blankt: 1 afvist 

ix. Forslag: PIF må betale for eventuel deltagelsesudgifter for instruktører. For: 
enstemmigt VEDTAGET 

x. Differentiering: FAPIA medlems-prisen er som oftest udgiften for fx en 
entre. Problematisk ift. at ikke-medlemmer så skal betale mere end den 
faktiske entré koster.  

1. Originalt forslag: prisdifferentiering til fordel for FAPIA-medlemmer 
hvor det er praktisk muligt. For: enstemmigt VEDTAGET 

g. Hyggo  
i. To arrangementer pr semester  

ii. nu 6200 pr år, øremærket arrangementer for studerende  
1. 1/1 udbetales disse.  
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iii. Afstemning om godkendelse af rammeaftalen: for: enstemmigt GODKENDT 
h. Den spændte hjelm 

i. Indholdet af podcasts bestemmes af DSH  
ii. Min 4 podcasts pr semester 

iii. FAPIA støtter  med op til 1000 DKKK årligt. Indbetales ved fremvisning af  
kvitteringer  

iv. De kan yderligere søge via FAPIA fonden  
i. Afstemning om godkendelse af rammaftalen: GODKENDT.  

9. Frivillighedskonkurrence  
a. Koncept: lav video, nominer forening, frivillighedsmøde d. 29/5 kl. 09.  
b. Frist: d1/11  
c. Kan vores udvalg søge det selv? Er det foreninger eller udvalg der må søge det? 

i. Ditte gør udvalgene opmærksomme på det og kat spørger AU om udvalgene 
kan søge.   

ii. Fælles front + individuelle udvalgsansøgninger? Ja.  
d. FAPIAS Ansøgning:  

i. Mindst tre i primusmotor-gruppe. – hive nogle ind fra udvalgene?  
ii. ”må vi få 10 sek af din tid? Inspiration 

iii. Videoen må vare 1 minut.  
iv. Jacob kan helt sikkert tage til mødet d. 29 og andre melder tilbage. 
v. Hvad skal pengene evt. bruges til?  

1. Julefrokost måske?  
2. Til FAPIA generelt 

vi. Pt. Afventer vi bare svar på om udvalgene må søge selv og tager stilling 
derfra.  

vii. Ida kontakter Psykologernes dag ang. promovideo for psykernes da og 
FAPIA.  

10. Repræsentant til psykrådsmøder 
a. FAPIA skal være repræsenteret og Ditte vil gerne fremadrettet kunne lade FAPIA-

kasketten blive hjemme.  
b. Fast rep el. ”vagtplaner” til hvert FAPIA møde?  
c. Kan FAPIA deltage i politiske møder?  

i. Vi kommer pga. status fra alle udvalg sidst på mødet.  
d. Ditte slår dato op for næste møde på facebook. Det er aftalen.  

11.  Psykologernes Dag 
a. referat fra briefingen bliver lagt op i FAPIA gruppen.  

12. Evt  
a. Hjemmesiden 

i. Marco er en helt og vil gerne opdatere hjemmesiden i sin sommerferie <3 
<3  

b. hyggo + kapsejladsen 
i. hvor mange får del i shots og morgenmad?   

ii. Lad os brainstorme med hyggo på hvordan vi gør det bedre.  
1. En maskot eller et flag man skal finde?  
2. Hyggo skal måske dele det ud i stedet for at sende det ud.  
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3. Hyggo skal måske være lidt mindre fulde når de uddeler det, de 
skønne mennesker <3  

iii. Vi overvejer om vi skal blive ved med at støtte med det beløb vi gør pt. Da 
der er tvivl om hvor mange psykologistuderende der reelt får del i det. 
Måske man bare giver shots? På den måde skære man lidt men bibeholder 
ånden. Vi overvejer det som sagt.  

1. Man bruger shots og morgenbrød til at få holdet til at komme og få 
folk til at møde tidligt op. På den måde er det læks.  

iv. Skal der FAPIA klistermærker på shots?  
v. Vi overvejer det til næste rammeaftale.  

13) Mødeevaluering  
 


