
Mødeindkaldelse

Tidspunkt 14:15

Mødested – Hos Freja

Kontakt ved afbud eller senere ankomst til Freja

1) Valg af dirigent - Freja

2) Valg af referent  - Kristine

3) Trivselsrunde

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

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

6) Status

Internt i Bestyrelsen

Formandskab – Freja og Storm

- Dialogmøde - primært psykråd/psyk

Specialepladser Ann

- Ikke til stede

Kassererne Ann & Signe

- ikke til stede

Kompendier Katrine & Sara

- Travlt - opdager at der mangler

noget, som bare sige til

- hjælp til sidste leveringer af

kompendier - melde ud hvis det

bliver aktuelt

- overveje ny måde at udlevere

kompendier på
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Psykrådet Julia

- Dialogmøde

- Sker ikke så meget for tiden.

PR Signe

- Travlt til med PR til udvalgsdating

Kontoret Signe, Storm, Freja, Julia, Kristine

- Det går fint - folk kommer og henter kompendier

- usikker på om det er nødvendigt med 2 på

kontoret i disse uger.

Teknik og redskaber - Freja

- Meget påskepynt tilbage til

påskefrokost

Massage Freja

- Ny som har skrevet, at hun ville - men har ikke

svaret på den nyeste besked

Hyggeudvalget – Sara, Storm

- intet nyt

Egenterapi Julia

- Der skal laves ny seddel

IT – Ann & Freja

-  Ting skal lægges på hjemmesiden

Fundraising Freja

- Intet nyt

Interne Udvalg

Psykle

n

Signe

- Intet

nyt

Kursusgruppe

n

Freja

- Intet nyt

FAPIAS skitur

Sara

- Intet nyt

Psykologisk

Revy

Katrine

- Intet nyt

- mangler

underskrift

Dimissionsudvalget

Katrine

- Intet nyt

Psykologistuderend

e Uden Grænser

Ann

- Intet nyt

Smøringsudvalget

Julia

- Intet nyt

Fuld

Fontex

Freja

- Intet

nyt

Hyggocampus

Freja

- Intet nyt

Psykologisk

Idrætsforenin

g

Signe

- Intet nyt

RUS-sekretær

er

Kristine

- Intet nyt

Psykologisk

Studiecafé

Storm

- Intet nyt

Eksterne Udvalg

Kein Cortex

Storm

- Intet nyt

Studienævnet

Signe

- Intet nyt

SAMF-Styregru

ppen

Signe
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- Intet nyt

7) Ansøgninger

a) PUG

Forslag 1: Der stemmes om at give PUG det fulde beløb på 2.400 kr. til leje af film, transport til

oplægsholdere samt gave til oplægsholdere.

For: 0 Imod: 5 Blankt: 0

Forslag 2: Der stemmes om at give beløbet på 1.200 kr. til PUG for leje af film eller transport af

oplægsholdere til arrangement om videnskaben om psykedelika.

For: 5 Imod: 0  Blankt: 0

b) Loppeudvalg

Forslag: Der stemmes om, at det  fulde beløb på 500 kr. gives til kage og kaffe loppearrangment for

psykologistuderende.

For: 5 Imod: 0 Blankt: 0

8) Referater fra møder:

a) DPS

Vil gerne slå sig ned i Aarhus. Hvad skulle rollen være i Aarhus? Social funktion i Aalborg. Levende

foreningsliv i Aarhus. Måske skulle den være mere politisk/faglig i Aarhus. Sekretær i Aarhus - lidt

nogle af de samme ting som FAPIA. Snakket om, at der skal afklares hvad der må gøres. Kommer med

til udvalgsdating.  Doneret beløb til udvalgsdating på 4.000 kr.

b) Dialogmøde

Inviteret til møde om konflikt i København - vil gerne undgå dette i Aarhus. Hvad kan der gøres for at

undgå dette? Blokadetradition på KU. Pensum og mængden heraf. Internt udvalg for studerende, hvor

de kan komme tættere i kontakt med institutet.

c) Udvalgsdating

Referat inde i FB-gruppen.

7. februar. Kl 1, kan der stilles op og arrangementet begynder vi kl. 2. Konkurrence i hver bode.

Arrangement slutter kl. 5. Oprydning til kl. 6. Sidste frist til at melde ind på docs. hvem som kommer

er på onsdag
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9) Planlægning

a) Påskefrokost/forårsfest

i. Lokale

Storm skriver til Pustevig (PV) for at høre, hvorvidt det er muligt at booke deres lokaler til

påskefrokosten. Hvis vi finder en dag, hvor det ikke er typisk “gå i byen” dag - kan det måske

fås gratis. Maks. kapacitet 70 personer.

Få mad udefra - gæster skal selv betale for deres drikkevarer.

ii. Dato

Ikke en af disse datoer.

iii. Arbejdsgrupper

b) Generalforsamling

i. Lokale

Freja booker et stort lokale på uni.

Markedsfører os på at føre FAPIA tilbage til udvalgene. Direkte til udvalgene.

ii. Tidspunkt

Fredag d. 3. marts 2023 kl. 14. Short and sweet format.

iii. Snacks?

Katrine tager kage med til GF, såfremt hun kommer.
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10) Eventuelt

a) Udvalgsdating

Der udloves 5 medlemskab til FAPIA som præmiere.

Tip en 13’er spørgsmål: Hvilket logo har ikke været FAPIA’s logo? Der vises det gamle, det nye og et

falskt logo, hvoraf folk skal gætte hvilket logo som aldrig været et af FAPIA’s logoer - Storm laver det

falske logo.

Konkurrence: Gæt hvor mange Gule M&M’s er der i denne beholder. Kristine køber M&M’s (muligt

off-brand) og tæller hvor mange gule M&M’s der er. Tager også beholder med til at opbevare M&M’s

i.

11) Snackansvarlig næste møde

21. februar 2023 kl. 17. Muligvis hos Katrine ellers hos Freja.

12) Mødeevaluering
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