Forretningsorden for FAPIA-bestyrelsen
2020-2021
1) Forretningsordenen vedtages med almindeligt stemmeflertal

2) Afstemninger vedr. personsager (valg til bestyrelsen o.lign.) foregår ved hemmelig afstemning. Alle
øvrige afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre nogen ønsker hemmelig afstemning ved de
enkelte punkter.

3) Bestyrelsens afgørelser er gyldige, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt. Der
vedtages forslag ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er det antallet af imod-stemmer der afgør
afstemningen, altså bliver det forslag med færrest imod-stemmer vedtaget. Er der fortsat stemmelighed,
udsættes afgørelsen til kommende bestyrelsesmøde. Denne mulighed for udskydelse skal dog anses som
værende en absolut sidste udvej. Ved fortsat stemmelighed skal punktet tages op på ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling.
Mindre beslutninger, hvor beløbet ikke overstiger 500 kroner, kan hastebehandles over Facebook.
4) Ved afstemning og opsætning af alternative forslag er proceduren følgende: Der stemmes først om
forslaget/ansøgningen i dens ordlydende form. Der stemmes dernæst om de alternative forslag én for én.
Her har alle medlemmer af bestyrelsen én stemme pr. forslag. Forslaget med simpelt flertal vedtages.
Forekommer der stemmelighed mellem flere forslag, stemmes der om disse efterfølgende. Ved fortsat
stemmelighed følges proceduren i punkt 3.

5) Ethvert bestyrelsesmedlem kan anmode formanden om at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
Formanden beslutter egenrådigt, hvorvidt det er nødvendigt at indkalde. Tidspunktet for mødet afgøres
ved afstemning mellem minimum to datoer, fastlagt af formanden, ved simpelt flertal, hvorefter
formanden indkalder til mødet.

6) Bestyrelsesmedlemmer er forpligtiget til at udtale sig om bestyrelsens samlede beslutninger og
holdninger, når de udtaler sig på bestyrelsens vegne. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til at udtale sig på
egne vegne, men skal gøre det klart, hvornår der er tale om en personlig udmelding. Desuden skal

bestyrelsesmedlemmerne holde fortrolighed omkring de øvrige bestyrelsesmedlemmers personlige
holdninger.

7) Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest fire dage før et bestyrelsesmøde. I tilfælde af, at der
fremsendes en hasteansøgning, der er bestyrelsen i hænde senere end fire dage før næstkommende
bestyrelsesmøde, da er det op til formanden, hvorvidt ansøgningen kan behandles på næstkommende
bestyrelsesmøde. Ansøgninger skal besvares senest dagen efter bestyrelsesmødet, hvor ansøgningen er
blevet behandlet. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke udtale sig om udfaldet af behandlingen af
ansøgningen, før ansøger har fået svar.

8) Det er op til de enkelte bestyrelsesmedlemmer selv at erklære sig inhabil, hvilket er en endelig
beslutning. Det er tilladt for erklæret inhabile at deltage i diskussionen, men ikke i beslutningstagningen.

9) Formanden fastsætter dagsordenen for bestyrelsesmødet på baggrund af de fra bestyrelsens
medlemmer fremsendte punkter. Det forventes, at bestyrelsesmedlemmer oplyser formanden om ønsker
til punkter til dagsordenen mindst fire dage før det pågældende møde. Det er op til formanden at vurdere,
hvorledes dagsordenen struktureres på baggrund af de tilsendte punkter. Dagsordenen udformes efter
følgende struktur:
_______________________________________________________________________________________

Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Valg af referent
Trivselsrunde
Opsamling af to-do-liste
Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden
Fastsættelse af næste møde

Status
a.

Formanden

b. Kassererne

c. Formand for Psykrådet
d. Kontoret
i. Kontor

ii. Massage
iii. Egenterapi

iv. Specialepladser
e. Kompendier
i. Salg
ii. Fremstilling
f.

PR
i. Hjemmesiden (samt referater)
ii. Indlæg til Psyklen

iii. Andet
g. Interne udvalg
i. Psyklen
ii. Fuld Fontex
iii. Kursusgruppen
iv. Hyggocampus
v. Fapia Skitur
vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF)

vii. Psykologisk Revy
viii. Dimissionsudvalget
ix. Netværksordningen
x. Psykologisk studiecafe
xi. Den spændte hjelm
xii. Kapsejlads
h. Eksterne udvalg
i. Kein Cortex
ii. Smøringsudvalget
iii. Psykologisk Sommerlejr
iv. Studienævnet

v. Andet
8) Ansøgninger
9) Eventuelt
10) Mødeevaluering
_______________________________________________________________________________________

10) Forretningsordenen er godkendt den 7. april 2020, og gælder indtil en ny bestyrelse konstitueres, eller
indtil vedtagelsen af en ny forretningsorden.

