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Mødeindkaldelse 

Tidspunkt 5/9 2022 17:15 

Mødested – Møderen på uni 

Kontakt ved afbud eller senere ankomst til Freja på Facebook eller 50450307 
 

 

1) Valg af dirigent: Freja 

2) Valg af referent: Nanna  

3) Trivselsrunde 

4) Opsamling af to-do-liste (5 minutter) 

-     Stor opgave at rydde op i drev, men er påbegyndt 

-     Skal findes ny massør og tilmeldingsordning 

-     Hjemmesiden er opdateret 

5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden (2 minutter) 

-     Mail fra dekan 

-     FAPIA-kalender 

-     Oprydning på kontor 

6) Status 

 

Internt i Bestyrelsen   

Formandskab – Freja og Storm 

- Møde med dekan 

- Udvalgene er blevet bedt om at skrive ud ift. 

ønsker om økonomi og rammeaftaler  

Specialepladser Ann 

- x 

Dagsorden 
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Kassererne Ann & Signe 

- Vi mangler kode til aktivering af NemID  

Kompendier Katrine & Sara 

- Ros til kompendieholdet <3  

- 5. bestillingsliste er sendt af sted 

- Det ser ud til, at vi har et lavere 

salgstal af kompendier, men der er 

stadig overskud i det 

- Få har oplevet bøvl med udsendte 

links 

- Tanke til næste år: Vær OBS på 

nordmænd på kandidaten 

- Der har været en udfordring med 

kommunikation omkring afhentning 

af kompendier 

o Folk læser ikke vores lange 

beskeder  

o Løsningsforslag: Q&A om 

kompendieafhentning 

o Måske få PR indover 

Psykrådet  Julia 

- Pt. ikke så meget nyt 

- Næste møde i næste uge  

PR Signe 

- God respons på plakaten 

- Bedste PR materiale laves i 

fællesskab 

- Forslag: Udvalgene sender ting til 

kalenderen til kontaktpersonerne 

- Forslag: Muligt samarbejde med 

Psyklen om kalender 

- Docs på formand/kasserergruppen 

om udvalgsbegivenheder 

- Smør har et skønt meme-værksted 

Kontoret Signe, Storm, Freja, Julia, Kristine 

- Ros til kontorfolket <3  

- Der bliver ved med at være forvirring om 

medlemskab og kompendier (“kompendie med 

medlemskab”) 

- Flere studerende kommer for tidligt til 

kompendieafhentning 

- Tutordag fungerede udemærket, men lidt langt 

med en 45 min. pause. Dobbelttjek at det ikke 

Teknik og redskaber - Freja 

- Intet nyt 
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ligger oveni forelæsning. Man kunne godt have 

været to på arbejde. Ingen kø. 

Massage Freja 

- Morten spørger fys-studerende om de kunne 

være interesserede i at overtage rollen  

Hyggeudvalget – Sara, Storm 

- Der er lavet et hygge-arrangement, 

men der er ikke mange, der kan den 

dag 

Egenterapi Julia 

- Intet nyt 

IT – Ann & Freja 

- Der er skrevet til udvalgene, så hjemmesiden 

kan blive opdateret 

Fundraising Freja 

- Vi har fået afslag på en del 

- Vi mangler at søge nogle fonde grundet NemID 

udfordringer  

- Én fond tager stilling til, om de vil støtte eller ej 

- Tuborg-fonden har opfordret til at søge, hvis vi 

afholder begivenheder med mere faglig karakter 

 

 

 

 

Interne Udvalg 

Psyklen 

Redaktions-

møde i dag  

Signe 

Kursus- 

gruppen  

Freja 

FAPIAS skitur  

Sara 

Psykologisk 

Revy  

Katrine 

Dimissionsudvalget  

Katrine 

Psykologi- 

studerende 

Uden Grænser  

Ann 

Smøringsudvalget  

Ny formand, ny 

rammeaftale 

Julia 

Fuld Fontex 

Soundboxen 

er dukket op  

Freja 

Hyggocampus 

Freja 

Psykologisk 

Idrætsforenin

g 

Signe 

RUS-

sekretærer  

Kristine 

Psykologisk 

Studiecafé  

Storm 

  

 

Eksterne Udvalg 

Kein Cortex  

Storm 

Studienævnet 

Signe 

SAMF-Styregruppen  

Signe 

 

7) Underskrift af regnskab 2021 

8) Mad 

9) Info om budgetweekend (5 minutter) 
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- Afholdes hos Freja  

- Meld ud i god tid, hvis I ikke kan komme 

- Der er hygge bagefter 

- Freja laver FB-begivenhed  

10) Kursusgruppen dispensation 

- Kursusgruppen vil gerne søge dispensation til køb af ny kaffemaskine 

- Der stemmes om dispensation af Kursusgruppens rammeaftale, således der kan købes en kaffemaskine og ny 

hængelås. 

- Enstemmigt vedtaget med 6 stemmer 

11) Kl 19:00 – AO-snak med Thomas 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69497134342 

- Valgfag på 9. semester, eksterne studerende, fokus på organisationer fra den virkelige verden 

- Temaer om konsultationer, interventioner mm.  

- FAPIA fordi vi er non-profit 

- Der ligger nogle fordele i det for os. Der ligger udvikling i at vi bliver klog på hvad der fungerer godt, og hvad 

der kunne blive bedre 

- Det er et nyt koncept, vi ved ikke hvad der ligger i det for os, og hvordan slutproduktet kommer til at se ud 

- Fokus er ikke på pensum. Fokus er på forhandlinger og diskussioner om vores organisation 

- Første fase bliver et møde mellem Thomas og FAPIA, hvor vi skal snakke om, hvad der er interessant for os. 

Intet bliver trukket over hovedet på os. Vi skal i dialog om, hvornår det ville passe os at deltage 

- Thomas er indforstået med, at ikke alle FAPIAs bestyrelsesmedlemmer kan deltage hver gang 

- Der bliver spurgt hvem der skal med til mødet: Thomas svarer, at der er ca. 13 er på holdet. Men han ved 

ikke, hvor mange der ønsker at deltage, hvis dele af det ligger udenfor mødetid. Der er mulighed for at 

invitere repræsentanter fra udvalgene 

- Thomas understreger, at vi bestemmer, hvilken rolle vi tager i forløbet. Vores autonomi bliver understøttet 

- Thomas peger på, at det kan give os en indsigt i livet som AO-psykologer 

- Vi drøfter, muligheden for at benytte lejligheden til at skabe synlighed om FAPIA 

- Forskellige rammemuligheder for forløbet, vi kan drøfte det der bedst mening for os  

- Der er ikke noget præstationspres eller forberedelsestid for os. Vi vil møde op som klienten, og de 

studerendes rolle er at facilitere et forløb for // en analyse af os 

- Det vil være en del af forhandlingerne, hvor længe og hvor ofte vi skal være der 

- Fleksibilitet omkring hvorvidt det skal være i oktober eller i november  

- Vi skal overveje, om de studerende må bruge forløbet i deres eksamensopgave (kunne være meget givende 

for de studerende). Eksamensopgaven vil ikke blive offentliggjort. Vi vil blive anonymiseret. En del af 

læringsprocessen for de studerende er behandling af fortrolighed 

- En mulighed for os er at efterspørge en rapport, så vi ender med et brugbart slutprodukt 

______________ 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69497134342
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- Det kunne give god mening at tage hensyn til de studerendes hverdag, således at vi rammer ind i tidspunkter 

hvor de studerende allerede har AO-undervisning (torsdag 8-14?)  

- Dem som er interesseret kan sætte sig sammen og forberede forløbet i den forstand, at vi opnår en enighed 

om, hvad vores formål for deltagelse er, og hvordan vi ønsker rammerne om forløbet skal være 

- Dato til videre drøftelse af forløbet: Torsdag d. 15/09 kl. 13:00 (uden akademisk kvarter)  

12) Evaluering af den sidste måneds arrangementer (20 minutter) 

a) FAPIA-præsentationer ifm semesterstart 

- Vi lagde ikke op til rekruttering i vores oplæg efter opfordring af russekretær  

- Kunne være oplagt at afklare konceptet for oplæggene til næste år 

- Godt at FAPIA lå i starten af oplægsrækken 

- Kunne være oplagt at lægge en pause ind undervejs  

- Optimistisk med 3 minutter pr. udvalg 

- God respons på at være rundt i klasserne med FAPIA-plakat  

b) Fundraising 

- Fondsøgningslisten skal revurderes, da mange fonde ikke kunne søges pga. manglende adgang til 

legathåndbogen 

c) Opslagstavlen 

- Fungerer i udgangspunktet godt 

- OBS på at få kommunikeret ud, og spurgt om folk er medlem 

d) PR aften 

- Med mere tid, kunne man have været bedre forberedte 

- Ville fungere godt med et foregående PR-møde, hvor idéer kunne diskuteres, der kunne laves 

indkøbslister mm.  

- Der blev lavet en MEGET flot plakat  

- Forslag: Rap, FAPIA-jingle, maskot  

13) 10 minutters pause 

14) Donationer til Smørs memeværksted? (10 minutter) 

- Smør har spurgt generelt ud, om udvalgene vil donere noget  

- Forslag: 5 drikkedunke og et medlemskab som 6 individuelle donationer. Medlemskabet er på et år, og kan 

gives videre til en medstuderende 

- Der stemmes om, at der doneres seks individuelle præmier til Smørudvalgets memeværksted på henholdsvis 

fem drikkedunke og et medlemskab til FAPIA på 1 år 

- Enstemmigt vedtaget med 6 stemmer 

15) Udvalgsdating (30 minutter) 

a) Finansiering 
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b) Dato til møde med andre udvalg 

- Dato for intromøde med de andre udvalg: Tirsdag d. 13/09 kl. 14:00 - 18:00 

16) Eventuelt  

a) Kalender 

- Opfordring at vi hver og især skriver ud til vores udvalg og opfordre dem til at indsende deres 

begivenheder til vores kalender / lægge ting op på opslagstavlen  

- OBS. på at der er docs på formand-kasserer gruppen hvor udvalgene skriver deres begivenhed ind 

- Gerne så mange begivenheder som muligt i kalenderen  

- OBS på hvor meget arbejde der ligger i kalenderen, og om vi skal have en kalender-ansvarlig 

- Overvejelse om, hvorvidt opslagstavlen gør kalenderens arbejde, og om kalenderen er nødvendig 

b) Mail fra dekanen 

- Møde med dekanen onsdag d. 12 oktober 15:00-16:30 

- Freja deltager - åben invitation til os andre 

c) Oprydning på kontoret 

17) Snackansvarlig næste møde:  

- Evt. ny dato som alternativ til mandag d. 3 oktober kl. 17:00 

- Snackansvarlig afventer (Freja hvis ikke andre melder) 

18) Mødeevaluering 


