
Referat af FAPIA-bestyrelsesmøde 20.5 

 

Ordstyrer: Pernille S 

Referent: Thorsten 

 

Rettelser eller kommentarer til sidste referat? Nej 

 

To-do listen pr. slut marts er gennemgået 

 

Ny to-do er oprettet 

 

Status: 

 

Formand: officielle papirer og kontrakter er ajourført. 

 

Kasserer:  

– vi har fået døgnboks. Aleksander vil gerne sætte kontorvagterne ind i det nye penge-pose-system. 

Det skal foregå i fællesskab frem for individuelt. Vi deler poserne med FF. 

– jeg har med de blå mænd fået opdateret adgang til kontoret ift. tidligere bestyrelsesmedlemmer. 

 

Psykrådssekretær: 

– Vi har hængepartier ift oprydning. Det gamle kasseapparat skal smides ud eller ryddes op. Der er 

pant fra gl-ny best-fest. Massagebrikse skal bruges til tour-de-udvalg, men vi skal finde en løsning 

derefter 

– SMU: PsR har søgt om gulvtæppe og ventilation til prinsessetårnet (læsesal). Kroge til ophæng af 

jakker rundt omkring på instituttet. Spil: Volley, Viking, Varulv. Borde til udenfor. Flere læsepladser 

over kantinen. Sofagrupper til forhistorisk. Gardiner til forhistorisk. Projektor til kantinen (fast). 

Spillekonsol til fredagsbarer. FAPIA har søgt om massagebriks. Revyen har søgt om symaskiner, 

tøjstativ, nodestativ-lys 

– Psykrådsmøde på fredag kl 12 

 

Kontor: 

– Afskaffelse af dankort-automat (hvis det bliver vedtaget). 

– Kasseapparatet sættes op snarest 

 

Hjemmesiden: 

– Mikkel: Jeg er blevet chokeret over, hvor mange af opslagene er spam. Det skal være mere rettet 

til vore medlemmer specifikt, frem for generelt frivilligt arbejde. Måske vi skal diskutere principper 

og hvem der skal tage beslutninger i forhold til at poste nyhederne. Hvad er relevant at have stående 

på hjemmesiden, og hvad er ikke relevant? 

 

Baren: 

Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået) 

 

PIF/PIK: 

Der er ikke som sådan problemer i forhold til at få en rammeaftale. De var enige i vore synspunkter. 

De skal have deres egen konto i forhold til kontingent-betaling (frem for en privat konto). De penge 

som de har fået bevilliget, bliver dog ikke sat ind på denne konto, men betales imod forevisning af 

bon'er. 

 

Fastsættelse af næste møde: 17.6. hos Thorsten 

 



Ansøgning: 

FAPIA-fonden: støtte til Psykologisk Sommerlejr 2013 

 

Vi ser i budgettet ingen støtter fra de andre studenterorganisationer. 

Selvfølgelig skal vi støtte arrangementet som sådan, men vi skal tage en principiel beslutning om, 

hvorvidt vi som eneste studenterorganisation i DK år efter år støtter arrangementet. 

 

Det kunne være fedt at få genindført en rammeaftale. Den blev ikke til noget i år, da vi ikke kunne 

få fat i arrangørerne. 

 

Det kommer ti af vores medlemmer tilgode hvis vi støtter dem, og i forhold til den størrelsesorden, 

er det mange penge at støtte med pr. deltager. 

 

Vi vil MEGET gerne hjælpe med at få fat i de andre studenterorganisationer i landet. Det er synd, at 

der ikke er den samme opbakning til arrangementet ved de andre universiteter. 

 

Vi vil foreslå at skære i forplejningen (som lige nu udgør 1000 kr pr deltager, og over 60% af 

budgettet) 

 

 

Afstemning 1:  

 

Forslag 1: Støtte med 3.000 som foreslået af dem selv 

For: 1 Imod: 9 Blank: 0 

 

Forslag 2: 2.000 

For: 5 Imod: 0 Blank: 5 

 

Forslag 3: 1.000 

For: 4 Imod: 1 Blank: 5 

 

 

Afstemning 2: 

Underskudsdækning (for) eller ”ren støtte” (imod) 

For: 9 Imod: 0 Blank: 1 

 

 

 



Rammeaftaler 

 

(Hvis ingen kommentarer, så er alt OK) 

 

Alt er OK 

 

Rammeaftalerne bliver godkendt ved udvalgene, bliver sendt til Pernille M, bliver ud- og 

underskrevet på kontoret. 



Tour de udvalg 

 

Følgende regner med at stå i boden: 

Pernille S, Aleksander, Anne-Mette, Leonie, Sophia, (Emil) 

Der er ingen tovholder. 

 

 

Temaet bliver: 

FF holder Hawaii-tema til festen 

Vi kan stadig holde fast i vores ”velkommen-ind-i-varmen-tema”. 

Men med et lummer-tvist. 

Der kommer til at være massage-brikse. Måske også rullegardiner? 

Drink: Happy ending 

 

 

Udsmykning og udklædning: 

Udsmykning: Massage-brikse og rullegardiner? En drinksbar 

Udklædning: Små nederdele. Stramme toppe. 

 

 

Budget: 

Drinks sælges til 10-15 kr 

Udklædning står vi hver især selv for. 

Lamper sørger vi selv for 

 

Når det er sagt, når vi okay langt for 500 kr. 

 

Er der overhovedet brug for at bruge 500 kr? 

 

I forhold til at tjene på drinks: Der kommer nok en del til TdU, men det er nok ikke en guldgrube. 

 

Nyt forslag: 200 kr, men så meget som muligt skal dækkes af drinks. 

 

 

 

Forslag 1: 0 

For:1 Mod: 6  Blank: 3  

 

Forslag 2: 200 

For: 8 Mod: 0  Blank: 2 

 

Forslag 3: 500 

For: 5 Mod: 3  Blank: 2 

 

Forslag 2 eller 3? 

Forslag 2: 8 

Forslag 3: 2 

 

Forslag 2 er vedtaget.  



Formel afstemning om afskaffelse af Dankort-automat 

10 stemmer for at afskaffe terminalen, da stort set alle transaktioner foregår online i dag. 

 

Moms 

Kassererens forslag: FAPIA skal have købsmomsen i forhold til de penge, som vi giver til 

udvalgene. Men de penge som udvalgene har tjent på egen hånd, går tilbage til udvalgene efter 

momsregnskabet. 

Bestyrelsen nikker hertil 

 

Budget  
Som det ser ud lige nu, ser det rigtig godt ud. Kassereren mener ikke, at det behøver strammes 

yderligere. Kassereren foreslår, at budgettet godkendes som det er nu. 

Budgettet i dets endelige form bliver fremlagt officielt på næste bestyrelsesmøde. 

 

Evaluering af gl-ny bestyrelsesmiddag 

Vi skal huske at rydde op. 

Vi havde en god aften trods manglende nøgenløb. 

Av nogle tømmermænd 

Det var lidt opdelt mellem gamle og nye – måske man kunne gøre noget for at bryde på den detalje. 

Måske bordplan? Blandede (hold) konkurrencer. 

Tid på året: Det var for sent på året.  

Menu: To retter ville have været nok 

Pris: Det er måske lidt mange penge? 

Skal det køres igen? Det var besværligt i forhold til, at vi ikke havde noget køkken til rådighed. Det 

kunne måske også have været en grill-aften. 

 

 

Eventuelt 

Kontorvagter: Husk, at der SKAL stå navn, kontonummer, udvalg på kvitteringerne – ellers får folk 

ikke deres penge. 

 

Mødeevaluering 

mødet sluttede kl 20.43 efter ikke en gang 4 timer. Hurra. Tak for et godt møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To do-liste til næste møde (17. juni) 

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde: 

a) Hjemmesiden og nyheder – havd og hvordan postes? 

b) Budget fremlægges 

 

Ansøgning: 

Svar til Kursusgruppen: Leonie 

 

 


