
Mødeindkaldelse

Tidspunkt 12:30

Mødested – Hos Freja

Kontakt ved afbud eller senere ankomst til Freja

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

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

- intet nyt

Specialepladser Ann

- Prøvet nyt format - selvom ordet ‘

deleplads’ synes at være ekspliciteret

opleves det at mange studerende er i

tvivl om betydningen → måske skal

dette revurderes

- fin respons på lodtrækning

Kassererne Ann & Signe Kompendier Katrine & Sara

- ikke til stede
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- der har været problemer med

kontingentindbetalingen fra sidste år som ikke

var kommet ind → der er styr på det nu

- vi har fået bevilliget tuborg fonden, men ikke

fået pengene da vi ikke har ‘afregnet’ for det

afholdte arrangement - Ann undersøger det

nærmere

Psykrådet Julia

- Mangler en formand som kan stille op

PR Signe

- Går godt; oplever at instagram

særligt gavner fapias synlighed. Signe

arbejder på at skrive en

procedureguide til den nye

PR-ansvarlige så fanen ‘gives videre’

Kontoret Signe, Storm, Freja, Julia, Kristine

- nuværende kompendieafhentningsmodel

fungerer godt → To ansatte under ekstraordinær

åbningstid og 1 lang dag afsat hvert år til 1.

semestersstuderende (nye bestyrelse skal

koordinere med russekretærerne i god tid <3 )

Teknik og redskaber - Freja

- intet nyt

Massage Freja

- der er ansat to massører

- Bookingsystem virker ikke pt

- meget efterspørgsel så nye bestyrelse kan snakke

med de andre udvalg ift booking af lokaler

Hyggeudvalget – Sara, Storm

- intet nyt

Egenterapi Julia

- intet nyt

IT – Ann & Freja

- domæneprisen er steget

Fundraising Freja

-

Interne Udvalg

Psykle

n

Kursusgruppe

n

FAPIAS skitur

Sara

Psykologisk

Revy

Dimissionsudvalget

Katrine

Psykologistuderend

e Uden Grænser

Smøringsudvalget

Julia
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Signe

intet

nyt

Freja

intet nyt

ikke til stede Katrine Ann

Fuld

Fontex

Freja

Hyggocampus

Freja

Psykologisk

Idrætsforenin

g

Signe

RUS-sekretær

er

Kristine

Psykologisk

Studiecafé

Storm

Eksterne Udvalg

Kein Cortex

Storm

Studienævnet

Signe

SAMF-Styregru

ppen

Signe

7) Udvalgsdating

a) Evaluering

i. Dagen forløb godt - der var større opbakning end sidste år (god effekt af at lave promo på

forelæsninger og instagram) → alle 150 kaffekopper var væk. Den første 1-2 time var der

mange, det stilnede af til sidst

ii. Problematikker ift planlægning med udvalgene → FAPIA påtog sig meget af

planlægningsbyrden. Næste år skal der være en mere lige ansvarsfordeling

b) Fond?

i. Det er blevet taget sig af

8) Jobopslag fra studenterrådet?

Jobopslag er lagt ud på formand-kasserer gruppen med ansøgningsfrist d. 1 marts.

9) Planlægning

a) Påskefrokost

i. Status fra PV?

1. Lokaler er gratis - pris på alkohol er sendt til gruppen (I den ordning er der også

smørrebrød, muligheder for vegetar samt glutenfrit)

ii. Aktiviteter?
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- Snapsekonkurrence

- Stjerneløb

- Mad

iii. Dato?

- Efter påske, inden kapsejlads - Freja kontakter FO

- Planlægningshold: Freja, Julia, Storm,  evt Signe,

b) Generalforsamling

i. Lokale

1. ikke booket lokale endnu da man kun kan booke 3 dage i forvejen - håber på et stort

lokale i 1325- Freja gør det

ii. PR

1. Vi reklamerer på instagram og i årgangsgrupperne - freja har lavet en begivenhed. Vi

vil gøre noget ekstra for at reklamere for en skriftlig ansøgning in absentia

iii. Indkøb – snacks, drikkelse, gaver

1. vi skal finde 3 gaver da Camilla både er dirigent og kritisk revisor. 450 til gaver, 1050

til resten. Freja og storm køber noget

iiii. Storm præsenterer hvad det vil sige at være menigt medlem, Freja præsenterer

formandsposten og ann præsenterer kassererposten

10) Afsluttende to-do

a)

11) Slutevaluering

12) Eventuelt

13) Mødeevaluering
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