Mødeindkaldelse
21. februar 2013 kl. 15.00
Hos Ditte
Afbud eller senere ankomst til: Pernille T, 25 39 57 82

Dagsorden

1)
2)
3)
4)
5)

Valg af dirigent (Pernille MT)
Valg af referent (Anne)
Opsamling af to‐to‐liste
Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden
Status
a) Formanden (Thorsen) Rammeaftaler SKAL være på plads nu!
b) Kassererne (Rasmus og Aleksander) Vi kan få gratis døgnbox. Regnskabet fra sidste år er
forsvundet på computeren. Det skal genskabes inden generalforsamlingen.
c) Psykrådssekretæren (Meimei): Psykrådet vil tage initiativ til arrangementer som kan fremme
fællesskabsfølelsen for psykologistuderende på PI i Aarhus. Det første arrangement bliver
fællesfrokost i ’den lukkede’. Ydermere er arrangementer som ’morgenmad på læsesalen’
og ’Tour des udvalg’ på tegnebrættet.
d) Kontoret
i. Kontor (Karen) Printer ordnes 22/2.
ii. Massage (Maria)
iii. Egenterapi (Pernille M)
e) Kompendier (Anne/Ditte) Svært at nå at lave kompendier. Mange fejl. Næste gang skal
kompendier være en todelt post (fordeling tilsvarende kassererposten). Hold fast i
konsekvent ”kun udskrevne billetter” de første dage – folk er glade for, at det går hurtigt. Vi
har for mange del 2’ere. De overskydende penge fra kompendier må bruges til alt.
f) PR
i. Hjemmesiden (Sandra)
ii. Indlæg til Psyklen ‐ nogen skal skrive om ny bestyrelse!!
iii. Andet
g) Udvalg
i. Kursusgruppen (Anne)
ii. Fapia Fonden (Kristian)
iii. Festudvalget (Rasmus)
iv. Psyklen (Pernille M) Folk skal stramme op med anmeldelser.
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
Kort møde tirsdag d. 12/3 kl. 16 i mødelokalet på PI som forberedelse til FAPIA’s generalforsamling
fredag d. 15/3.
7) Ansøgninger
Kursusgruppen: ekstra foredrag, afvises enstemmigt. Xxx kr? Anne skriver svar. Vi er forpligtede til
at holde en stram linje inden generalforsamlingen.
Pik (Psykologisk Idræts Klub) har indgivet ansøgning, enslydende med den ansøgning vi modtog fra
dem i december. Samme svar bliver givet igen. At vi gerne vil snakke med dem om en rammeaftale
i det nye bestyrelsesår, da de søger om et fast beløb kontinuerligt.
DPS psykologisk minikonference. Ansøger om 5000 kr, bliver bevilget 1000,‐. Aleksander svarer
senest søndag.
8) Godkendelse af krav til bestyrelsesmedlemmer (mødekultur)
Dette gøres på det korte møde d. 12/3. Dokumentet skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde
forinden, så en kvalitativ evaluering kan finde sted på mødet.
9) FAPIAs generalforsamling
a) Vedtægtsændringer
Vi beslutter i bestyrelsen at stille til forslag at hæve medlemskontingentet til 110 kr. pr. halvår (6 for, 2
imod) og 150 kr. for et helt år (6 for, 3 for et kontingent på 140,‐). Dette med udgangspunkt i at det skal
være muligt at kunne opretholde den samme standard af det sociale liv på PI fremadrettet.
10) Eventuelt
Massage: Maria har ansat ny massør.
Kristian og Pernille S sørger (i samråd med Meimei) for fremstilling og ophæng af forhæng i mødelokalet.
Der bliver bevilliget x kr til xxxxxxxxxx som massøren selv står for indkøb af. Massage skal ikke være åbent
for andre studier.
11) Mødeevaluering

