
Mødeindkaldelse

Tidspunkt 17:15

Mødested – Hos Freja -

Kontakt ved afbud eller senere ankomst til Freja

1) Valg af dirigent

Freja

2) Valg af referent

Sara

3) Trivselsrunde

Afholdt

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

Punkt gennemført

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

a) Bestilling af mad

6) Status

Internt i Bestyrelsen

Formandskab – Freja og Storm

- Ikke noget nyt

Specialepladser Ann

- Der kommer ikke til at være en

ekstraordinær åbningsdag næste år

Kassererne Ann & Signe

- Ikke noget nyt

Kompendier Katrine & Sara
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- Bogholder har spurgt om de må tilkøbe program.

Koster 500 kroner mere om måneden fast, men

kommer til at spare 30 min, hvis ikke mere pr.

gang de skal hjælpe, men vil om året spare mere

end 500. Der er enighed i bestyrelsen om, at det

er en god ide.

- Når folk sender refundering ind så husk at ligge

det i kasserermappen.

- møde med biblio på fredag ift.

gennemgang af pensumlister

- Påbegyndt næste semesters

kompendieproduktion

Psykrådet Julia

- Lige været valg. Det gik godt.

- Fået en fra psykologi med i akademisk råd

- Fået en med i bestyrelsen

-

PR Signe

-

Kontoret Signe, Storm, Freja, Julia, Kristine

- Ikke noget nyt udover sjove tekniske fejl.

- Køleskabet er koblet fra

Teknik og redskaber - Freja

- Ikke noget nyt

Massage Freja

- En henvendelse som stoppede med at svare

Hyggeudvalget – Sara, Storm

- Ikke noget nyt

Egenterapi Julia

- Har haft fat i dem, der var en aftale med i

forvejen.

- Tre ud af seks vil gerne fortsætte

- To vil ikke længere fortsætte

- En mangler svar fra

- Vi skal have ændret dokumentet.

- Evt. ræk ud til kursus eller DPS

IT – Ann & Freja

- Ikke noget nyt.

Fundraising Freja

- Ikke noget nyt.

Interne Udvalg

Psyklen

Signe

Kursusgruppen

Freja

Ikke noget nyt

FAPIAS

skitur

Sara

Ikke noget

nyt

Psykologisk Revy

Katrine

skriver under på

rammeaftale i

løbet af næste

uge

Dimissionsudval

get

Katrine

Psykologistuderend

e Uden Grænser

Ann

Ikke skrevet under

på rammeaftale

endnu.

Smøringsudvalget

Julia

Rammeaftale

underskrevet

ellers intet nyt.
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Fuld

Fontex

Freja¨

Ikke

noget

nyt

Hyggocampus

Freja

Ikke noget nyt

Psykologis

k

Idrætsfore

ning

Signe

RUS-sekretærer

Kristine

Psykologisk

Studiecafé

Storm

Ikke noget nyt

Eksterne Udvalg

Kein Cortex

Storm

Ikke noget

nyt

Studienævnet

Signe

SAMF-Styregru

ppen

Signe

7) Mad

8) Dispensation fra studieindskrivelse - Signe og Nanna

a) Enstemmigt vedtaget

b) Enstemmigt vedtaget

9) Studiebobler

a) Studenterrådet har været med til at udvikle en app, så alle studieaktiviteter skal være inde på en app.

Så man som studerende kan finde bobler, og lave ting ud fra den.

Vi skal tage stilling til, hvad FAPIAs rolle bliver deri.

Vi skal have oprettet FAPIAs konto derinde - eventuelt med en løsning, der hedder at sætte link op til

vores opslagstavle, hvor vi i forvejen slår begivenheder og ting op. På den måde er det ikke endnu et

tiltag, som udvalgene skal forholde sig til.

10) Samarbejde med DPS

a) Rasmus har skrevet til os fra DPS - de vil gerne have lidt mere aktivitet på Aarhus Universitet, da der

ikke er mange frivillige. De vil gerne komme til Århus lørdag enten d. 17, 18 eller 20 december for at

ville holde et møde med os. Det ville være spændende hvis de kom med til udvalgsdating.

Umiddelbart tænker vi, at det kan blive søndag d. 18 december.

En ide kan eventuelt være at vi får en kontaktperson til DPS - kontaktperson bliver Freja.

11) Udvalgsdating
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a) Ud af de 6000 kroner - købe fælles materialer ind for nogle af pengene gør FAPIA. Udvalgene primært

de små kan skrive for pengene. Vi har fået sponsorgave for Peach. Vi skal lave en aktivitet.

b) Ideer:

i. Lykkehjul

ii. finde små præmier: ørepropper, chokolader, drikkedunke

c) Vi kan sælge medlemsskaber: de skal skrive på mobilepay transaktionen: “medlemsskab”

-”kontingent”

d) Det ligger d. 7/2

e) Vi finder en dato for klippe-klisterdag i januar.

f) Fordeling af de 6000:

i. Crafting og snacks: 2000 kr.

ii. Rengøring og leje af kantinen: 2200

iii. Resterende støtte til ca. seks udvalg: 1500 kr. i alt = 250 pr udvalg

iv. Uforudsete udgifter: 300 kr.

12) Eventuelt

a) Fastlægge dato for GF næste år:

i. Freja kigger på nogle tider i starten af marts og skriver på gruppen efterfølgende.

13) Næste møde

a) d. 16/1-23

14) Mødeevaluering

a) Afholdt
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