Mødeindkaldelse
15. juni kl. 16.00-1730
ZOOM
Afbud eller senere ankomst til Ida: 27 42 27 97

Dagsorden
1) Valg af dirigent
Kristine
2) Valg af referent
Smilla
3) Trivselsrunde
4) Opsamling af to-do-liste (5 minutter)
5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden (2 minutter)
6) Fastsættelse af næste møde
Da FAPIA holder sommerferie i juli fastsættes august mødet via facebookgruppen.
Kontorvagterne aftaler internt hvordan mailen passes over sommeren.
Smilla lægger hus til augustmødet.
7) Status
Internt i Bestyrelsen
Formanden – Ida
•

Specialepladser – Kristine

Jeg har rykket for om vi afholder det årlige

Kristine er begyndt at modtage ansøgninger og

dialog-møde med instituttet til tønnesvang. Vi er

har lavet en fordelingsplan/overblik.

blevet enige om at vi holder det i efteråret, når vi
må mødes fysisk igen.
•

Jeg beder snart alle udvalg melde ind hvem der
skal have adgang til mødelokale osv. næste
semester. Det bliver via google docs i
formand/kasserer-gruppen.

Kassererne – Anne + Ann

Kompendier – Kathrine + Smilla
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Ann har fået nøgle og kan komme i gang med at lave

Vi er godt i gang. Vi har møde med bibloteket

kasserarbejde og er godt lært op og i gang. Pengene fra

onsdag. Vi mangler adgang til fapiakontoret

kompendiesalget er gået ind.

for at få fat i de masters vi skal bruge. Husk at
tjekke lokalenummer til hjemmesiden.

Formand for Psykrådet – Carla

PR – Signe

Det sidste psykrådsmøde afholdes i år. Der er fortsat pga.

Der er ikke noget nyt.

corona ikke den store aktivitet ud over de planlagte
vedtægtsændringer. Psykrådsmødet afholdes tors. d. 11.
juni kl. 12. Mødet afholdes over zoom.
Kontoret – Ann, Signe, Camilla, Storm.

Teknik og redskaber – Storm

Camilla giver den kontoransvarlige post videre, og Storm

Reparation af symaskine, der er i stykker.

vil gerne overtage. Ved overdragelsesmødet kan de evt

Storm og Smilla tager dem til reparation for at

begge deltage.

få en pris, vi kan tage med til næste møde.

Massage – Simone

Hyggeudvalget – Storm + Signe + Ida

Der er ikke noget nyt.

Der er ikke noget nyt.

Egenterapi – Kristine

IT – Ann

Der er ikke noget nyt.

Det skrives på to-do-listen at referaterne skal
uploades til hjemmesiden.

Fundraising – Simone
Der er ikke noget nyt. Simone er endnu ikke sat ind i det.
Interne Udvalg
Psyklen

Kursusgruppen

FAPIAS skitur

Psykologisk Revy –

Dimissionsudvalget –

Psykologernes

Smøringsudvalget

– Carla

– Anne

– Storm

Camilla

Kathrine

dag – Ida

– Smilla

Intet

Intet nyt.

.Intet nyt.

Intet nyt ud over

Dimissionen var virkeligt

Vi laver en

Ikke noget nyt.

udvalget har lagt

fin og udvalget sætter pris

drejebog og

en

på opbakningen til

så forsøger

fondsansøgning.

videoen. Det er blevet

FAPIA at

Deres

foreslået at videoen skal

rekruttere to

rammeaftale har

uploades på

nye

manglet, men

hjemmesiden, og

tovholdere

Camilla har fundet

instituttet spørger om

her i efteråret

den nu.

vores holdning til det. Vi

nyt.

synes det er fint, så længe
de medvirkende
samtykker. Dette
undersøges via
formand/kasserergruppen
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med evt. en visning. Det
skrives på to-do-listen.
Der stilles til forslag
Der er 9
bestyrelsesmedlemmer til
stede på mødet.
Originalt forslag:
Videoen deles på
formand/kassergruppen
med henblik på at
indsamle samtykke til
deling på PI’s og
dimissionsudvalgets
facebooksider. Hvis der er
et af udvalgene der er
imod, vil videoen ikke
blive uploadet til nævnte
facebooksider.
Stemmer for: 8
Stemmer imod: 0
Blank: 1
Det originale forslag er
vedtaget.
Fuld

Hyggocampus

Psykologisk

Kapsejladsudvalget

Psykologisk Studiecafé –

RUS-

Fontex

- Simone

Idrætsforening

- Kristine

Signe

sektretærer –

-

Intet nyt.

– Kristine

Intet nyt.

Intet nyt.

Ida

Camilla

Intet nyt.

Se punkt på

Intet

dagsordenen

nyt.

Vender
tilbage til det
senere.

Eksterne Udvalg
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Kein Cortex –

Studienævnet

SAMF-

Ann

- Ida

Styregruppen –
Kristine

8) Gammel/Ny bestyrelsesmiddag ( 10 minutter)
Er der styr på det? 😊😊
Der mangler tilmeldinger til at sørge for indkøb af mad. Man kan skrive sig på inde i dokumentet.
Kristine vil gerne låne sit høvdingespil ud, selvom hun ikke kommer.
Husk kvitteringer, så i kan få pengene tilbage.
Der er styr på krusene til den gamle bestyrelse.
Har vi styr på allergier? - Kristine mener ikke der er nogle.
Vi (Katrine og Smilla) tjekker om der er øl på kontoret og tager dem evt med ned.
Anne og Smilla annoncerer det præcise mødested - uniparken er lidt uspecifikt.
9) Rus-hyttetur (20-30 minutter)
På baggrund af AU's forsigtighedsprincip mht. afholdelse af rushyttetur, formidlet af dekanatet, ønsker
Russek en diskussion om FAPIAS engagement i en eventuelt alternativ udflugt for de nye studerende. Det
ønskes klargjort om FAPIA har mulighed for at arrangere en sådan tur i samarbejde med russek og om FAPIA
har mulighed for at lægge ud for eventuelle udgifter såfremt det bliver aktuelt.
Fordele:
-

Synliggørelse af FAPIA og goodwill i forhold til at hjælpe vores russek-udvalg og tutorerne.

-

Vi er de studerendes organisation, og skal dermed varetage studerendes interesse i social sammenrystning på
hytteturen.

Ulemper:
-

Dekanatet vil nok ikke være tilfredse med denne beslutning og det er uklart hvad en sådan utilfredshed kan
indebære.

-

Aflysningen af turen vil kunne beskytte de sårbare studerende, der ikke vil kunne komme med pga.
coronasmitte, hvis den fortsat er i omløb. Disse vil evt. kunne blive tilbagesatte i det sociale.
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-

Vi vil bryde med de officielle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Her sætter vi også de studerende i
det sociale dilemma at de skal vælge mellem det sociale og myndighedernes retningslinjer.

-

FAPIA kan komme til at lægge navn til en begivenhed, hvor der kan være smittespredning i værste fald.

Afstemning: Der er 9 bestyrelsesmedlemmer til stede
Originalt Forslag: FAPIA arrangerer en udflugt for 1. semester
For: 0
Imod: 9
Blank: 0
Forslaget er enstemmigt afvist
Alternativt forslag: FAPIA foreslår instituttet at hytteturen flyttes til 2. semester, såfremt
sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan overholdes på pågældende tidspunkt.
For: 9
Imod: 0
Blank: 0
Forslaget er enstemmigt vedtaget
Når russekretærerne gives afslaget på deres forslag, skal der lægges vægt på grundene til afvisningen af dette, bl.a.
det vigtige sociale dilemma vi ikke ønsker at sætte de studerende i (at skulle vælge mellem at være social og følge
sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Ida/Kristine giver meldingen til institut og russekretærer.
10) Revy fondsansøgning (Camilla, 20 minutter)
Kristine, Smilla og Signe erklærer sig inhabile pga. deres tilknytning til revyen. Der er stadig 7 til at stemme, så
kravet om at over halvdelen af medlemmerne er til stede opretholdes.
FAPIA fonden har 8000 kr. Der er 7891,62 kr tilbage. Psykologisk Revy søger 5000 kr. Vi støtter i forvejen
revyen med 15 000 kr. (Rammeaftalen)
For:
-

Revyens andet år i musikhuset er dyrere end det første og det tredje og fremtidige år og derfor er støtten
særligt vigtig i år

-

Den rammer bredt og har social betydning for flere end blot de 60, der deltager i at producere den
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-

Revyen har svært ved at samle støtte fra andre fonde, pga. økonomi i coronatiden. Mange sponsorer har ikke
mulighed for at støtte dem i denne tid.

-

De andre udvalg har ikke haft mulighed for at bruge deres penge jf. deres rammeaftaler, og vi har meddelt
dem, at vi ikke vil holde dem op på arrangementer. Dette vil give dem en økonomisk buffer, der betyder at de
andre udvalg ikke ville mangle midler fra FAPIA fondet.
Imod:

-

Vi har kun lige taget hul på bestyrelsesåret og kan ikke vide om der kommer andre ansøgninger, hvis vi giver
alle pengene væk nu.

-

Vi afsætter næsten hele fondet i juni.

-

Vi kan komme til at love noget vi ikke kan holde.

3 har meldt sig inhabile, så vi er kun 6 der stemmer.
Originalt forslag: Vi imødekommer Psykologisk Revys ansøgning og bevilliger dem 5000 kr.
For: 0
Imod: 5
Blank: 1
Forslaget er afvist

Alternativt forslag: Vi bevilliger revyen 2500 kr fra FAPIA fondet nu, og opfordrer dem jf. deres rammeaftale til at
søge igen senere
For: 6
Imod: 0
Blank: 0
Forslaget er enstemmigt vedtaget
Camilla vender tilbage til Revyen med afgørelsen.

11) Eventuelt
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Ikke noget til eventuelt.

10) Mødeevaluering
Mødet har været rigtigt fint, men vi glæder os til at mødes i virkeligheden. Vi glæder os til at se hinanden på
onsdag til vores gl./ny. Bestyrelseshygge i uniparken.
Ann foreslår at lægge dagsordnen ind på drev så alle kan læse den inden dagen for mødet. Vi skal gerne have den
to dage før mødet. Hvis man vil have et punkt med på dagsordnen skal det sendes til Ida senest 5 dage før mødet
afholdes.
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