Mødeindkaldelse
04.04.22 Kl. 17.15-20.00
Mødested: Møderen 131 i 1350
Afbud eller senere ankomst til Freja: 50450307
Storm og Kristine melder afbud

Dagsorden
1) Valg af dirigent
Signe
2) Valg af referent
Freja
3) Trivselsrunde
Afholdt
4) Opsamling af to-do-liste (5 minutter)
Afholdt
5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden (2 minutter)
6) Forventningsafstemning (10 minutter)
Generel konsensus om, at møder primært er fysiske, måske med undtagelse af juni/august
7) Adgang til FAPIA-dokumenter (5 minutter)
Afholdt
8) Møde med dekanen (5 minutter)
Julia tager til mødet for
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9) Snackorden (5 minutter)
Vi sætter punktet på hver dagsorden
Signe tager snacks med til næste møde
10) Bestilling af mad (10 minutter)
11) Fastsættelse af næste møde (15 minutter)
Næste møde d. 12/5 kl 17 hos Signe
a) Fast mødedato
Finder vi i august
I juni har vi møde d 7/6
12) Fastsættelse af forretningsorden (20 minutter)
Der snakkes om punkt 6, hvor der argumenteres for, at man må snakke om bestyrelsens beslutninger, når de er i
referatet eller når relevante parter har fået information. Der skal ikke være fordele ved insiderviden.
Ændringsforslag 1: Der stemmes om, at i punkt 9 ændres dagsordenens struktur til at afspejle strukturen fra
2021 og derudover tilføjes punkter om snacks næste gang, madpause og bestilling af mad hvis relevant.
Enstemmigt vedtaget, 8 stemmer.
Vi stemmer om fastsættelse af forretningsorden med ændringsforslag 1 og redaktive ændringer.
Enstemmigt vedtaget, 8 stemmer
13) Fordeling af midler
Der stemmes om originalt forslag
0 for, 0 imod, 7 stemmer blankt, 1 inhabil
Der stemmes om et ændringsforslag, hvor den specialepladsansvarlige får 11% og formanden får 14%
5 for, 0 imod, 2 blankt, 1 inhabil
14) Introduktion til ansvarsposter og fordeling af ansvarsposter (30 minutter)
Afholdt og noteret i skemaet
15) Status
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Internt i Bestyrelsen
Formandskab – Freja og Storm

Specialepladser - Ann

Kassererne – Ann & Signe

Kompendier – Katrine og Sara
-

Psykrådet – Julia

PR – Emilee & Signe
-

Kontoret – Signe, Storm, Freja, Julia

Teknik og redskaber - Nanna

-

-

Massage - Nanna

Hyggeudvalget – Sara, Storm

-

-

Egenterapi - Julia

IT – Ann & Freja

Fundraising - Freja
Interne Udvalg
Psyklen

Kursusgruppen

FAPIAS skitur

Psykologisk Revy

Dimissionsudvalget

Psykologer

Smøringsudvalget

Nanna

Freja

Sara

Katrine

Katrine

Uden Grænser

Julia

Ann
Fuld

Hyggocampus

Psykologisk

RUS-sekretærer

Psykologisk

Fontex

Nanna

Idrætsforening

Kristine

Studiecafé

Freja

Signe

Storm

Eksterne Udvalg
Kein Cortex

Studienævnet

SAMF-

Storm

Emilee

Styregruppen
Signe

16) Mad! (30 minutter)
17) Spørgsmål til vedtægter (5 minutter)
Tager vi næste gang
18) Evaluering af Generalforsamling (15 minutter)
-

Vi skal være skarpere på PR
o

Måske også herunder invitere til hyggeligt bagefter
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-

Vi skal være skarpere på det formelle

-

Inddrage udvalgene mere – hilsner fra FAPIAs udvalg

-

Godt med kommentarer om synlighed

19) Gammel/ny bestyrelsesmiddag (20 minutter)
a)

Datoer
Der lægges datoer op fra d. 10/6-24/6.

b) Krus
Der stilles til forslag, at egenbetalingen til krus og keramikpen ikke må overstige 50 kr pr. mand.
7 for, 0 imod, 1 blankt.
Freja står for bestillingen
20) Fondsansøgning fra PUG (15 minutter)
Der stemmes om den originale fondssøgning med en note om, opklaring om hvordan generalforsamlingen skal
finansieres i fremtiden.
For: Enstemmigt vedtaget, 7 stemmer
21) Samarbejdstilbud (20 minutter)
a)

Hedvig Forsikring
Der argumenteres for, at der mangler sammenhæng mellem forsikringsselskaber og FAPIA. Der stilles
også spørgsmålstegn ved, om fx ophæng af plakater er FAPIAs ansvarsområde. Også måske imod
Dansk Psykologforenings samarbejde med Runa?
Ville være første af denne type samarbejde med FAPIA, og derfor virke lidt mærkeligt.
Der stemmes om et samarbejde med Hedvig Forsikring
For:

Imod: 7

Blankt:

Der stemmes om, om vi takker nej til samarbejdet, men gerne vil modtage rabatter til vores
medlemmer
For: 1

Imod: 2

Blankt: 4

Vi takker nej til samarbejdet
For: 6

Imod:

Blankt: 1
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b) Mellonn Speak
Mellonn Speak vurderes til at have en relevans for de psykologistuderende, da man kan skulle
transkribere flere gange i løbet af studiet. Desuden er samarbejdet ikke i konflikt med andre
psykologi-samarbejder, vi kender til.
Der stilles til forslag, at vi vender tilbage til Mellon på senere tidspunkt, da appen er i et meget stadie.
Derudover skal vi have afklaring om, hvordan rabatten skal administreres.
For: Enstemmigt (7)

Imod:

Blankt:

Freja er Tovholder
22) FAPIA-kalender (15 minutter)
Skubbet til næste gang
23) Tilmelding til Påskefrokost (5 minutter)
Julia vil gerne med som FAPIA-repræsentant.
24) Eventuelt
25) Mødeevaluering
Godt møde
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