1. Formalia
1. Valg af dirigent – Rasmus
2. Valg af referent – Rune
3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Sandra
4. Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 4: Instruktorvilkår i COVID-19 tid.
Nyt punkt 9: Kursusgruppen og forespørgsel vedr fantomer.
Nyt punkt 11: Udvikling af nye koncepter vedr FADLs forlag
Godkendt med ovenstående tilføjelser.
5. Godkendelse af referat – se bilag
Godkendt uden tilføjelser og kommentarer.
2. Information fra formandskabet
Boligsituation i Aalborg: diskussion om hvorvidt Aarhus er nødt til at købe boligen til Aalborg samt hvorvidt Aalborg er nødt til forblive kredsforening under Aarhus.
Hvis Aalborg bliver sin egen kredsforening fås eget CVR-nr. Dette vil medføre at den husleje, som Aalborg
skal betale, er efter markedsniveau. Det har Aalborg ikke råd til dette.
Ovenstående er grunden til ønsket om køb, nemlig en investering i FADL.
Der arbejdes med en model med HF, der betaler en del og derved får tilsvarende procentdel af ejerskab.
Ønske fra HB vedr dette. Maks prisen for bolig i Aalborg er 3 mio.
Indtil videre er nuværende lejekontrakt forlænget, umiddelbart ét kvartal.
3. Information fra sekretariatet
Umiddelbart ikke information. Men ønske om snak vedr afholdelse af feltkontor i COVID-19 tider.
Set i lyset af myndighedernes anbefalinger lægges der op til at vente med yderligere feltkontorer, dette gælder for oktober, trods nuværende anbefalinger gælder til 4. okt. I stedet forslag om studerende kan henvende
sig til FADL-huset, hvis ønske om personlige fysiske henvendelser. Nu vurdering om hvorvidt feltkontor
vurderes til at være forsvarligt at afholde gældende for november laves i oktober. Derefter en måned-til-måned vurdering.
4. Instruktorvilkår i COVID-19 tid.
Antallet af holdtimer er gået ned til én. Dette forringer undervisningskvaliteten samtidig med utilfredshed
blandt instruktorer, da forberedelsestiden tilsvarende er mindsket. Forberedelsestiden afhænger af konfrontationstiden.
For at komme de studerendes og instruktornes utilfredshed i møde samt bede fakultetet om løsningsmodel,
er der aftalt at afholde et møde med Merete Munk indenfor nærmeste dage hvor Rasmus og instruktorrepræsentant (Peter) deltager. Alt efter outcome vil FADL overveje et åbent brev og eventuelt henvendelse til
medierne.
5. Afholdelse af GF
Som corona-situationen er på nuværende tidspunkt, skal vi diskutere om der kan afholdes GF som vanligt.
Vi har ikke kunnet booke lokale på WP endnu og der er optaget i Rosenbækhuset. Der skal diskuteres forskellige løsningsforslag.
Der vil også være en drøftelse i forhold til rekruttering af nye reppere.
Vi må gerne lovligt afholde en generalforsamling for mere end 50 siddende deltagere.
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Eventudvalget har arbejdet ud fra udgangspunkt med 50 deltagere. Dertil en zoom-linje for medlemmer,
som gerne vil deltage, men ikke fysisk. Lige forhold for konkurrencer mv fysisk og digitalt. Oplæg fra udenbys FADL’ere over zoom.
Tilmelding på mit.FADL.dk med først-til-mølle
Mad: sandwich. Dåsesodavand. Masser håndsprit. Begivenhed bliver oprettet på facebook. Dørene åbner kl
16.
6. L-rep i odense d. 26/9
Da L-rep skal afholdes digitalt, skal vi i Odense have arrangeret det lokalt.
Oplæg, workshops og FADL akademi kører decentralt i de forskellige kredse. Hele programmet kører lørdag. Forplejningsbudget på 300kr pr person dette bliver fordelt på frokost (sandwich), aftensmad (besluttes
på dagen) samt snacks. Signe R er snackansvarlig, Rasmus sandwichansvarlig.
Deltager:
Emma, Signe R, Signe V, Simon, Johanne, Emilia, Sabine, Rasmus, Nicolai (digitalt).

7. Vedtægtsændringer til GF
Der er 3 4 forslag til vedtægtsændringer. Der vil være en præsentation af forslagene til mødet.
1) Overgang fra semester- til månedsbetaling for nye medlemmer.
Skal løses på en måde så studerende ikke kan melde sig ud og ind hele tiden.
2) Medlemskab af FADL Odense, for personer mellem bachelor og kandidat.
Forslag om tilføjelse af tidsgrænse på 3 år og ikke samtidig indskrivning på andre studier.
3) Valg af formandskab sker direkte fra medlemmerne ved GF.
Præsentationen fortsættes til generalforsamlingen.

8. Samarbejde med FNKS om adgang til FADL’s kurser.
Der har i kursusgruppen været dialog med FNKS om at give deres medlemmer adgang til FADL-kurser
for deres medlemmer. Rep diskuterer om der er mulighed for samarbejde.
Overvejelser om fordelene ved på forhånd allokerede pladser til FNKS-medlemmer.
Ikke flertal for et samarbejde, da det bliver nævnt at vi risikere at underminere eksamensforberedende
kurser som eksklusiv medlemsfordel. FNKS-medlemmer er stadig velkomne til at købe sig plads,
selvom prisen er høj.

9. Kursusgruppen og forespørgsel vedr fantomer.
Kursusgruppen undersøger indkøb af fantomer til praktiske kurser. Fantomerne kan både bruges til et
praktisk kursus samt til et kursus om fortolkning af blodets gasser. Tre arteriepunkturfantomer til den
nette pris af 71.000kr + moms.
Vurderes til at være en meget stor omkostning samt netop fantomer til arteriepunktur omtales som at
være af ringe klinisk værdi. Andre fantomer kan være en bedre investering.
For nuværende anbefales fra repræsentantskabets side at Eventudvalget kommer med en gennemarbejdet beskrivelse af tilbud på pris, specifikke fantomer, vedligeholdelsesudgifter samt specifikke kurser
disse skal bruges på.
Idé pitch: evt samarbejde med Simulationscenteret vedr afholdelse af kurser med fantomer. Evt kursus
med fantomer vedr ØNH-kursus. Evt kurser med ultralyd.

10 Finansbalance
Efteruddannelsesmidler ikke kommet ind endnu, derved ikke deres positive værdi på bundlinjen. Vedr
konto om Kurser: færre kursusindtægter (egenbetaling) samt færre kursusudgifter.
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Stor udgift til alarm pga alarmen er gået adskillige gange. Denne pilles ned i september for at undgå
flere ’dummebøder’.
Over budget på kopimaskinen i forbindelse med leasingaftalen er stoppet og firmaet skulle have deres
kopimaskine retur.

11 Udvikling af nye koncepter vedr FADLs forlag
Brainstorm fra rep med nye koncepter vedr FADLs forlag.
Podcast.
Fysiologi skåret ud i pap i forbindelse med kompendier og lign.
Interaktiv cases online.
En blanding mellem atlas og bevægeapparatetsanatomi.

12 Information fra udvalgene
Hovedbestyrelsen (HB)
Snak om hvorvidt udenlandske uddannede læger skal have lov til at melde sig ind i FADL.
Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Best practice er udgivet. Den skal nu promoveres. Lille Lilla mangler kun juridisk gennemgang af Klaus.
Karrierevejledning og overflyttere er sat på pause pga COVID. Dette overgår til næste repræsentantskabsår.
Medlemsfordelsudvalg (MFU)
Ansøgning til HB vedr national pulje på 20.000kr om året, skal omsamles til 50.000år hvis behovet er. Dette
skal være til til debriefing ved krisepsykolog. Jf Bettina sker et dødsfald hver 1,3 år.
Overenskomstudvalg (OU)
Emilia var i Middelfart til et møde på Comwell vedr arbejdsmiljø i YL.
Lægevikargruppen (LVG)
Intet nyt.
Universitetsansattes udvalg (UAU)
Intet nyt bortset fra ovenstående om Instruktorer på SDU.
FADL’s Forlag
Solgt godt.
Kursusgruppen
Efter at formand og næstformand har forladt kursusgruppen har der været mangel på nye som gerne vil
overtage.
Interim formand og næstformand er blevet valgt indtil nyt repræsentantskab har konstitueret sig.
Større fokus på hygge til møder, besluttet at man ikke vil lave kaffe til eksamensforberedende kursus samt
underviserne skal krydse af.
Eventudvalget
Snak om GF til møde i sidste uge. Brainstorm om mulighederne for efteråret, blev enige om at eventuelle
events i efteråret på behold pga corona. Farligt med Tour de Chambre. Snak om ny zoom-fest.
Evt virtuel pubcrawl for nye årgang hvis corona også er en ting næste semester. Alternativt invitere holdene
på pizza og cola i FADL-huset.
Medlemsudvalget
Arrangementet med faglige tutorer er udskudt til næste modul evt næste semester.
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PR-udvalget
Intet nyt.

13 Eventuelt
Kurset for nye mentorer blev udskudt til 29/9.

14 Evaluering af foreningsåret
12. Kommende Rep-møder
• OKR 1: Ons d. 07/10

Madhold:

Opvask:

