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FAPIA generalforsamling 2014, 21. marts kl. 14.00 

 
O = Orientering 
D = Debat 
B = Beslutning 

 
1) Valg af dirigent (B) Osman Kingo 
2) Valg af referent (B) Anna Nørgaard 
3) Godkendelse af dagsorden (O + B) Godkendt 
4) Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen (O + B) Oplæsning af 

forretningsorden. Godkendt 
5) Valg af tre stemmetællere:  
6) Fremlæggelse af FAPIA + udvalg, ved Ditte Lolk (O) 
7) Formandsberetning + afskedstale (O) Pernille Melander Thorsen. Underudvalgene har 

gjort et godt arbejde i løbet af året. Fedt med PIF + løbeklub. Stærkt fællesskab. 
Generationsskifte indenfor udvalgene. Forsvindende deltagere til arrangementerne, er 
ved at vende nu. Kompendiearbejde er anderledes nu, men det går nok. Fapia er mere 
og andet end kompendier. Julefrokosten gik godt, men Studenterhus Fonden brokkede 
sig lidt, lokaler. Nu er alle glade og venner igen. Kinderæg, hvorfor stoppede admin. 
med at uddele Kinderæg? – Synd for Jura og Statskundskab at de ikke fik Kinderæg! 
Det er nu i orden igen. CA-samarbejde, a-kasse – samarbejde, afbrudt samarbejde. Det 
blev til noget andet end forventet, så det bliver op til den nye bestyrelse at beslutte. 
Kursusgruppens arrangementer lå desuden oveni CA’s arrangementer. Problem. AU-
career – ret buisness, ikke så meget klinisk. Vi vil gerne forbedre tilbuddet, men det er 
muligvis op til Psykrådet. Hvis I har fået støttepenge fra FAPIA, så 
sig/skriv/kommuniker det!  

Afgangstale ved Pernille Melander Thorsen. Bestyrelsen er blevet mere prof. Det 
er godt. Tonen er blevet mildere, ikke så meget råberi. Konstant arbejde. Tak for 
halvandet gode år! 

8) Fremlæggelse af årsregnskab ved kassererne (O) Aleksander Miller og Leonie Van Dijk. 
Der er blevet brugt mange penge i år, hvilket er godt. Der er en del penge på kontoen, 
som gerne skal bruges. KC skulle købe sig ind i Samfundsfaglig Fredagsbar, hvilket i alt 
ville blive 80.000. Lånet skal betales tilbage indenfor 5 år. Det kan ikke lade sig gøre. 
Problem! Vi er heldige med noget med lyd. Det må de andre ikke, så det er dejligt! En 
tegning i Paint (af Aleksander) klargør løsningen på problemet. Ender med at KC låner 
12.000 over de næste to år, i stedet for 80.000. Leonie præsenterer ”Det Store Billede”. 
Dyrt billede, men igen skal pengene bruges. Reelt underskud på -12.471. Fint 
underskud. Godt med det. Hvad går jeres medlemsskabskontingent til??? Eller noget 
med kontingent. Estimeret indtægt = 100.000, reel indtægt= 98.000. Kontingent 2013: 
150 pr. medlem.  
Fremlæggelse af administrationen.  
Ad hoc fond: Ekstra fond, som udvalgene kan søge til uforudsete regninger. 
FAPIA fonden: Fond, som kan søges af alle, og så ikke-udvalg.  
”Hvorfor regnes der med et underskud?” – Vi har penge på kontoen, og vi vil ikke tjene 
på medlemmerne, men gøre studiemiljøet bedre! Måske kan Kursusgruppen næste år 
udnytte deres rammeaftale? Der kommer i øvrigt øgede udgifter næste år fra 
Kursusgruppens side.  
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Afskedstale fra Aleksander Miller, bakker op om Leonie som kasserer det kommende 
år. Tak for to gode år! 
Kompendiesalg, i år kunne det ”betale sig” at være medlem allerede ved køb af 
kompendier uden at deltage i sociale arrangementer. 
Støtte af det sociale miljø. Ros af de gode initiativer og arrangementerne, som er 
kommet op at stå det foregående år. Lots of love! Pengene skal bruges, de er blevet 
brugt og alle er glade og sociale! 

9) Fastsættelse af kontingent (O+D+B) ”Nogle forslag til ændringer af kontingent på 
150?”. ”Er kompendierne billigere nu, hvor der ikke er så meget i kompendierne 
mere?” – Ja. Det er altid reguleret efter indhold og mængde i kompendierne. Håber folk 
har lyst til at betale kontingentet, for at støtte det sociale miljø. Men hvad så med dem, 
som ikke kommer?... ja… det ser vi på. Kursusgruppen: Alene ved ét kursus er 
kontingentet betalt tilbage.  
Der er umiddelbart ikke nogle forslag fra bestyrelsens side.  
Kontingent for 2014: 150 kr., samme som foregående år.  
Der foreslås mere eksponering ift. hvad FAPIA støtter, så medlemmerne/de 
studerende kan se, hvad deres penge går til, og ikke blot til kompendier.  
Kommentar fra 2. semester studerende: FAPIA og toturene gjorde et godt arbejde i 
rusugen, næsten alle 1. semester studerende meldte sig ind. 
PAUSE 

10) Vedtægtsændringer (O+D+B) 
Ændring af § 2, stk. 4 vedrørende Psykrådet. Tidligere er pengene givet lidt ad hoc, 
men ved ændringen fastsættes et beløb rammer for brug af pengene. Ændring 
vedtaget. 
Ændring af § 4, stk. 4 vedrørende udelukkelse af medlem ved misbrug af medlemskab. 
Forslag om slettelse, for at forsimple vedtægterne, paragraffen synes unødvendig. 
Argumentationer imod slettelse, der er opdaget snyd i Kursusgruppen, der skal være 
sanktioner. Forslag nedstemt. 
Ændring af § 6, stk. 8 vedrørende hastebeslutninger. Disse hastebeslutninger er blevet 
taget i brug to gange i de sidste halvandet år. Rettelsen er reelt det, som er foregået ved 
hastesager. Forslag vedtaget. 
Ændring af § 8, stk. 2 vedrørende rammeaftaler. Kursusgruppen er ikke helt med på 
den, noget med deres egne vedtægtsændringer. Ændring vedtaget. 
Ændring af § 10, stk. 9 vedrørende Kursusgruppen. Undgå at øremærke pulje til 
foredrag, og gøre det muligt at bruge pengene på hvad der er behov for. I stedet for 
blot foredrag i vedtægterne, nu også kurser. Ydermere en ændring fra 10.000 til 
20.000 kr. i puljen. Ændring vedtaget. 

11) Præsentation af PIF (O)  Kørende siden sommeren 2013. Formålet er at give 
psykologistuderende et tilbud om sociale arrangementer centreret om sport. Yoga. 
Fodbold, indendørs, udendørs og for piger! Støtte til yoga måtter og fodbold trøjer. 
Opstart nu her: Dans og noget mere. Og fodbold. Hvordan kommer man med i PIF? 
Kom til møderne, som offentliggøres på Facebook. Hvorfor en navneændring fra 
Psykologisk Idræts Klub? Forkortelsen… Man finder alt på facebook! Fodbold, løb og 
yoga. Koster det noget? Afhængigt af arrangement. Indendørs fodbold – 10 kr. pr. gang 
50 for et semester. Yoga, gratis. Der bliver ikke FAPIA differentieret. Da rammeaftalen 
blev skrevet blev det aftalt, at arrangementer over 200 kr. Vil bliver FAPIA 
differentieret.  
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12) Hvad sker der i den der FAPIA-bestyrelse? Formand Pernille fortæller om 
formandsposten. Tidsforbrug varierer meget over året. På en rolig måned er det et par 
timer, på en presset er det mere. Pernille mener, at en formand bør have siddet i FAPIA 
som menigt medlem, for overblikkets skyld. I forhold til kassererne laver formanden 
ikke så meget. Kompendium ansvarlig laver meget når der laves kompendier… sjovt 
nok. 
Kasserer Leonie fortæller om kassererposten. Økonomi. Overførsler, bogførelse, 
regnskab, netbank, status ved bestyrelsesmøder, årsregnskab (fremlægges i dag). 
Psykrådssekretær Amalie fortæller om Psykrådssekretærposten. Indkaldelse til og 
afholdelse af Psykrådsmøder, referat heraf. Kontakt til interne og eksterne organer, 
annoncering af valg til styrende organer og admin., rettidig indstilling af kandidater. 
Menige bestyrelsesmedlemmer, op til 7, forsk. ansvarsposter. Mange forskellige 
opgaver. 
Egen terapi: Tilbud hos en psykolog i byen, enten for at se, hvordan en ”rigtig” 
psykolog arbejder, men også af personlige, psykiske årsager. 

13) Valg til bestyrelse: (B) Sjovt slideshow! Ih og åh så sjovt. Man skulle have været der. 
 Formand. Pernille Slipsager stiller op. To års erfaring i FAPIA. Kontoransvarlig det 

foregående år. Mere gang i det sociale miljø, føre gode traditioner videre og bygge 
videre på erfaringer. Afstemningen sker ved tillidserklæring, idet der ikke stiller nogen 
op mod Pernille. Der erklæres fuld tillid. 

 Kasserere. Leonie, nuværende kasserer, genopstiller, vil videreføre viden fra hendes 
tid som kasserer. Har optimeret kassererarbejdet, vil gerne nyde godt af det.  
Rasmus, 4. semester, stiller op fordi han nyder at deltage i arrangementerne, har ikke 
været i udvalg før, og føler at han nu vil give noget tilbage. Har kigget på 
arbejdsopgaverne sammen med Aleksander og Leonie. Han er frisk på nye 
udfordringer og er i øvrigt ikke bange for tal. Er klar på de næste to år, hvis han bliver 
valgt. 
Mathias, 4. semester, gået på handelsskolen i 3 år, lavet regnskaber. Har aldrig siddet 
med regnskaber i praksis. Vil give noget til studiet. Glæder sig over tanken om 
muligheden for nye kontakter og venner på studiet.  
Mathilde, 8. Semester, er lidt træt af det manglende facit i psykologi. Kan lidt med tal. 
Kæresten er bankrådgiver, han kan nogle tricks. Er intrinsisk motiveret til at arbejde 
med tal, er ekstrinsisk motiveret til at være i FAPIA.  
Spg. til Mathias og Mathilde: Vil i være klar på, at være der i 2 år? Der svares positivt 
fra begge sider.  
Spg. til alle: Vil i, der ikke bliver valgt stille op som menig medlem? Rasmus: Ja, 
Mathias: Måske, Mathilde: Nok ikke. 
Hvad er jeres vision for FAPIA? Rasmus: FAPIA er roden til alt godt. Der er 
vækstmuligheder at finde i FAPIAs grundsten. Mathias: Det skal køre rundt, men der 
skal/må ikke være overskud. Selvfølgelig heller ikke underskud. Mathilde: Støtte 
udvalg. Leonie: Fortsætte gode tendens, som er oprettet i det foregående år. 
Hvor meget brænder i for at komme i FAPIA, fra 1-10? Leonie: 11. Jeg VIL fortsætte 
arbejdet. Rasmus: Det der med tal virker ikke lige i denne sammenhæng, brænder 
meget for det. Mathias: Vil det rigtig gerne, vil gerne være en del af arbejdet. Ville være 
ærgerlig hvis han ikke kom ind. Mathilde: Har ikke før kunne give noget igen, vil gerne 
få lov at påvirke studiet.  
Nye kasserere: Leonie og Rasmus 
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 Psykrådssekretær. Ditte stiller op. Har siddet i FAPIA i to år. Vil gerne beskæftige sig 
mere med Psykrådet og mindre med FAPIA, uden dog at gå ud. Går til møder i 
Studenterrådet, sidder i Studie Nævnet og Lille Psykråd. Tillidsafstemning. Tillid. 

 Menige bestyrelsesmedlemmer (op til 7) 
Emil, siddet i bestyrelsen det foregående år. Ret meget kaos i starten, men udviklingen 
har været positiv. Åbenhed, imødekommenhed. Gjort kompendium salget endnu bedre. 
Sophia, siddet i bestyrelsen det foregående år. Vil gerne arbejde med eksponering af 
FAPIA på en anden måde end det foregår nu. Mere fokus på FAPIAs rolle i 
studiemiljøet.  
Anne Mette, siddet i bestyrelsen det foregående år. Er enig med Sophia, synes der er 
potentiale for revolution af eksponering. 
Emilie, 4. semester, stillede op sidste år, kom ikke ind. Vil gerne gøre det godt for de 
studerende. 
Gitte, 4. semester. Vil gerne påvirke studiemiljøet i en positiv retning. Fokus på 
eksponering af FAPIA. 
Mathilde, 8. semester. Vil virkelig gerne være med, gøre en forskel og måske kigge lidt i 
regnskabet. 
Tillidsafstemning: Tillid til den samlede bestyrelse. 

14) Valg af to kritiske revisorer (O+B) Kigger regnskabet igennem til næste års 
generalforsamling.  
Aleksander og Kirstine. Valgt. 

15) Gaver til foregående kritiske revisorer, dirigent og referent. (O) 
16) Præsentation af den nye bestyrelse (O) Den er flot!  

Formand Pernille Slipsager. 
Kasserere Leonie og Rasmus. 
Psykrådssekretær Ditte. 
Menige medlemmer Sophia, Emil, Anne Mette, Gitte, Emilie og Mathilde.  
 


