Mødeindkaldelse
Tidspunkt: 2/8 kl 17:15
Mødested: Hos Freja i Ceresbyen 42, 3. 3 8000 Aarhus C
Kontakt ved afbud eller senere ankomst til Freja på Facebook eller 50450307

Dagsorden
1) Valg af dirigent
Freja er valgt.
2) Valg af referent
Ann er valgt.
3) Trivselsrunde
Der foretages trivselsrunde.
4) Opsamling af to-do-liste (5 minutter)
Der bliver opsamlet.
5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden (2 minutter)
Der tilføjes et punkt “Bestyrelseskompendier” (erstatter bestilling af mad, da Freja har lavet lækkert
hjemmelavet mad). Der tilføjes også et punkt om PUGs forespørgsel. Der spørges til AO-samarbejdet, men der
er ikke sket så meget (vi mangler svar fra Thomas).
6) Bestyrelseskompendier
Freja & Signe: Ingen. Ann, Julia & Kristine: Klinisk (KA). Sara: Klinisk & AO (KA). Storm: Udvikling. Vi spørger de
andre på messenger.
7) Status

Internt i Bestyrelsen
Formandskab – Freja og Storm

Specialepladser Ann
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-

Freja var til dialogmøde - det har eget punkt

-

senere.

Ekstraordinær åbningsdag er d. 24.
august kl. 10:30-12:00. Der er
kommet en håndfuld ansøgninger
allerede.

Kassererne Ann & Signe
-

-

Kompendier Katrine & Sara

Ann & Signe har aftalt, at Ann får hele

-

Salget er lige startet

kassererlønnen for sidste periode, da Signe

-

Lidt bøvl at balancere

stadig ikke er i oplæring

salg/print/afhentning mellem dem,

Husk at flytte kasserer-mails ind i

der gerne vil have tidligt, og dem, der

kasserermappen på mailen

gerne vil have sent
-

Skal bruge lidt hjælp til at modtage
kompendier i uge 32 - Ann & Julia
melder sig

Psykrådet Julia
-

Der har været samtale med Instituttet (ikke

PR Signe
-

dialogmøde). Der er kommet krav fra
regeringen, at der skal være variation i

Der er et punkt senere til FB-retning
og logo

-

Derudover er der møde på fredag

eksamensformer - det betyder, at der SKAL være

(eller d. 15.?). Input kan meldes til

mundtlige eksaminer, så det kommer der i

Signe <3.

fremtiden.
-

25% af bachelorstuderende meldes aldrig ind på
kandidaten i psykologi på AU (tæller både
generelt frafald og frafald mellem bac og ka)

-

Mødet trak langt ud - hvilket var godt, da
Instituttet gerne ville snakke

-

Vi kæmper for mere praktisk-orienteret UV, så
man ved, hvad man går ind til

Kontoret Signe, Storm, Freja, Julia, Kristine
-

Julia mangler stadig adgang til postrummet (og

Teknik og redskaber - Freja
-

Intet nyt.

er i gang med det), men ellers kører det, som det
skal
-

Freja ændrer koden til døren inden den nye
kontorsæson

-

Der bliver lavet doodle til afhentning, så folk kan
melde sig på tider, så der ikke bliver kæmpe kø
hver mandag.

Massage Freja
-

Har sit eget punkt senere.

Hyggeudvalget – Sara, Storm
-

Tænkt på at lave noget i september,
juhu.
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Egenterapi Julia
-

IT – Ann & Freja

Intet nyt.

- Intet nyt.

Fundraising Freja
-

Har sit eget punkt senere, men vi tager det nu.

-

Fundraising bliver her hos Freja d. 25. august.

-

Ann og/eller Signe laver nogle budgetter,
afhængig af de projekter, vi søger til

Interne Udvalg
Psykle

Kursusgruppe

FAPIAS skitur

Psykologisk

Dimissionsudvalget

Psykologistuderend

Smøringsudvalge

n

n

Sara

Revy

Katrine

e Uden Grænser

t

Signe

Freja

Intet nyt

Katrine

Intet nyt.

Ann

Julia

Intet

Intet nyt

Intet nyt.

Der er et punkt

Katrine er her

nyt

ikke.

senere.

Fuld

Hyggocampus

Psykologisk

RUS-

Psykologisk

Fontex

Freja

Idrætsforenin

sekretærer

Studiecafé

Freja

Intet nyt

g

Kristine

Storm

Intet

Signe

Der er et

Storm er her ikke

nyt

Intet nyt

punkt senere.

(endnu).

Eksterne Udvalg
Kein Cortex

Studienævnet

SAMF-

Storm

Signe

Styregruppen

Storm er her

Ingen kontakt

Signe

ikke (endnu).

endnu

Ingen kontakt
endnu

8) Mad
Maden er ikke helt klart, så vi spiser, når den er klar og går videre.
9) Dialogmøde (10 minutter)
Der kom nogle fine forslag op på mødet. Freja gennemgår det her.
“Opslagstavle” - et sted til alle de opslag, vi normalt afviser, men egentlig gerne vil have ud til de studerende.
Kunne det bliver FAPIAs facebookgruppe? Diskuteres nærmere under senere punkt.
“Følgesven” ordning i stedet for mentorordning - nogen kan være følgesvenne, som slår op, at de taget til
psyk-arrangementer og tilbyder at tage afsted med folk, der ikke lige har nogen at tage afsted med.
Udtalelser fra Instituttet - Instituttet vil/kan kun give udtalelser for dem, der er ansat (fx FAPIA-bestyrelsen og
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RUS-sek), men en løsning kan være, at FAPIA laver udtalelser til frivillige i udvalgene.
Udvalgsdating - gerne igen
10) Rusugen 2022
a)

Tirsdag d 23/8 kl. 09:45-10:45 - Måske Kristine og Freja - de finder ud af det.

b) Torsdag d 25/8 kl. 13-13:30 evt. - På besøg for synlighed, men uden at presse den allerede pressede
tidsplan. Dog falder det sammen med kompendieudlevering OG fundraising. (Ann & Signe)
c)

Hvad med Tour de Campus? - det skal vi lige spørge ind til.

11) Fundraising (5 minutter)
Er blevet taget under status.
12) Ny massageordning (5 minutter)
Der er blevet oprettet en facebookgruppe specifikt til information om massage. Derudover bliver der nu booket
med et doodle-system.
13) Psykologisk Revy fondsansøgning (15 minutter)
Psykologisk Revy har søgt 3.000 kr. til forhøjede omkostninger til scenebygning grundet generelle prisstigninger.

Originalt forslag: Tildele alle 3.000 kr. (det fulde beløb).
2 for, 0 imod, 5 blank.

Alternativt forslag 1: Tildele 2.000 kr. nu og opfordrer dem til at søge de resterende 1.000 kr. senere på året
(oktober), hvis de stadig har behov for det. Dette er af hensyn til, at FAPIA-puljen kun har en vis resterende
størrelse.
7 for, 0 imod, 0 blankt.

Alternativt forslag 1 er vedtaget. Ann skriver tilbage som kasserer (samt skriver også, at de skal sende budget for
det, de skal bruge pengene til, ikke hele revyens budget).
14) Smøringsudvalg rammeaftale (10 minutter)
Smør vil gerne have fjernet kaffe/bailey som en påkrævet aktivitet fra rammeaftalen og dermed reduceret
antallet af arrangementer til 3, da de ikke længere må sælge bailey’en til Kapsejlads grundet unis regler. Da
arrangementet normalt går i 0 og derfor ikke er en udgift fra rammeaftalebeløbet, og at Smørs grundsten er de
3 andre arrangementer, godkender FAPIA-bestyrelsen (enstemmigt - ingen alternative forslag) det. Julia
(kontaktperson) retter rammeaftalen og sørger for at få den underskrevet af Smør.
15) PR-diskussion
a)

Afstemning om nyt logo
Signe viser eksempel på nyt logo. Der er lidt uenighed om læseligheden af den gule undertekst, men
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udover det er alle fans. Vi bliver enige om, at farven på underteksten skal ændres (Signe er ansvarlig),
men ellers er det godkendt. Juhu! Vi har fået nyt logo.
b) Generel diskussion af retning for facebookside
Flyttes til efter eventuelt. Efter genoptag: Bestyrelsen snakker længe, åbent og frem og tilbage, og
kommer frem til: Vi vil ændre det. Der skal flere opslag, og de skal være mere personlige <3 . Vi vil
layoute info-opslag (evt. med billed-overskrift), og pinne dem øverst, så vi mindsker sandsynligheden
for at det bliver væk.
Poste eksterne opslag fra mailen - KUN psyk-relevant (samme standarder som jobbank)
Poste udvalgs arrangementer/nyheder (der er relevant for alle)
Poster nyheder fra FAPIA
Hvem skal gøre det? Mails -> kontoret. Udvalgsopslag -> kalenderansvarlige (eller kontoret). PR laver
skabeloner?
16) Eventuelt: PUGs forespørgsel om at åbne arrangementer for andre end psyk-studerende - en opfølgning fra
hasteafstemningen.
Pt. har vi givet dispensation til, at PUG i efteråressemestret 2022 også kan inviterer ikke-psyk studerende til
deres arrangementer.
Men vi har nogle betænkeligheder:
1) Det kan blive et problem, hvis der ender med ikke at dukke psykologistuderende op til deres tværfaglige
arrangementer, således at FAPIAs penge går til ikke-psyk studerende.
Bestyrelsen er enig om, at det er noget, vi skal være opmærksomme på, men vi behøver ikke sætte hårde
retningslinjer op. Vi ser det an her i efterårssemestret og snakker løbende med PUG.

17) Snackansvarlig næste møde
Næste møde er d. 5. september kl. 17:00 (dog kommer Freja først kl. 18). På uni. Kristine er snack-ansvarlig.
18) Mødeevaluering
Der evalueres.
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