Referent
1)
Valg af dirigent
Aleksander
2)
Valg af referent
Meimei
3)
Opsamling af to-to-liste
Se bilag
4) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden
5) Status
a) Formanden (Anne)
Intet nyt
b) Kassererne (Rasmus og Aleksander)
Intet nyt, begynder at overføre penge
c)
Psykrådssekretæren (Meimei)
Psykrådsmøde d. 12. kl. 15.15
Vi har fået bevilget alle pengene, vi søgte om. Det betyder ex. ny computer til FAPIA
d) Kontoret
i.
Kontor (Karen)
Anne får udbetalt løn snarest
ii.
Massage (Maria)
Lokalet skulle være klar inden for ca. 2 uger
iii. Egenterapi (Pernille M)
e) Kompendier (Anne)
Gået godt, ingen stress. Få fejl. Kun online minus rus'erne. Folk har virket til at være okay stemt overfor det.
Dog mange mennesker, lang kø, mandag. Måske en fordel at opdele dagene i semestre for at undgå for lang
kø.
f) PR
i. Hjemmesiden (Sandra)
Ny fane (under psyklen) omkring bøger, der kan anmeldes.
ii. Indlæg til Psyklen
Deadline: d. 9. september. Hvem vil skrive det? Pernille MT. Også om bøger på FAPIA-kontoret, som man må
anmelde.
Meimei skriver om flyttestatus – skal sendes til psyklen@gmail.com.
Omkring layout: de klarer sig denne måned. Ellers ny computer fra studiemiljø-midler.
iii.
Andet
Logo-konkurrence
g) Udvalg
i. Kursusgruppen (Anne)
ii. Fapia Fonden (Kristian)
iii. Festudvalget (Rasmus)
iv. Psyklen (Pernille M)
v. Hyggocampus (Sandra)
vi. Fapia Skitur (Aleksander)

vii. Julerevyen (Pernille S)
viii. Psykologisk Sommerlejr (Rasmus)
h) Eksterne udvalg
i. Baren (Meimei)
ii. Smøringsudvalget (Meimei)
iii. Studienævnet (Ditte)
iv. Kapsejlads (Meimei)
v. Andet
i) Fordelsaftaler (Kristian)
6) Fastsættelse af næste møde
Anden torsdag i måneden.
7) Ansøgninger
a) Ad hoc
Ansøgning fra kursusgruppen om penge til transport til kursusholder, ca 500 kr. Dette bevilges.
b) Fapia Fonden
8) Kompendiesalg
9) Rammeaftaler
Aleksander får underskrevet rammeaftalen med Skitursudvalget.
10) Flytningen
Meimei undersøger om vi kan få flere skabe til mødelokalet til gamle dokumenter. Kristian snakker med
betjentene om at få stærkere pærer på kontoret.
11) Forsikringssituationen
Vi har ingen forsikring længere.
12) FAPIA Talentaften
Dato: FAPIA-talentaften. Budget mindre end sidste år. Reklame – se to-do. Teknik: der er godt udstyr – vi får
hjælp fra KC eller samf. Billeder: Pernille SJ spørger Thorsten. Konferencier: Pernille SJ og Alleksander.
Meimei undersøger, om det kan blive i Stakladen – ingen laver reklame inden Meimei melder ud.
13) Lån til baren
KC skal lægge 88.500 kr. for at købe sig ind i Samfundsfaglig Fredagsbar. Heraf skal FAPIA betale ca. 14.500
kr. for halvdelen af teknik, mens baren skal låne resten over en 5 årig periode.
14) Eventuelt
Kontorvagter
15) Mødeevaluering
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