
 

 

 

1. Formalia 

1. Valg af dirigent – Rune 

2. Valg af referent –  Signe  

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet- Johanne  

4. Godkendelse af dagsorden - godkendt 

5. Godkendelse af referat – se bilag – godkendt  

 

 

2. Information fra formandskabet 

Trivselsgruppe: Medført ændringer til de nye studerende, tilbudt læsegrupper via unihelper (ba-

chelor og kandidat). Bachelor der vil på første år ikke blive skiftet hold, samme med TBL hold på 

kandidaten. Slides til faglige tutor og faglige vejleder omkring trivsel og forskellige tilbud. Mulighed 

for flere tiltag, bud endelig ind.  

 

Corona: Vi afholder kurser med fysisk fremmøde herunder studieteknik kursus. Der er booket 

WP25 til vores eksamensforberende kursus. 

 

LREP Odense i november: 27-29/11 

FADL-podcast: Soon to be released.  

UPU: Lavet en klinikopholdsguide - bestpractic 

Vil forsætte med nationale online kursus, skal finde ud af hvor de skal placeres og hvordan man 

formidle/planlægge dem. 

HB: Aalborg selvstændighed og købe bolig til dem, Aalborg har ikke økonomi til at være selvstæn-

dige. Aarhus ville skulle købe boligen i Aalborg som investering, hvor Aalborg så lejer sig ind.  

 

Forening af speciallæger og yngre læger slår sig sammen i lægeforeningen og her er FADL blev til-

budt at være med. Der er ikke et konkret tilbud, men der er blevet snakket om muligheden.  

 

Rasmus er blevet tilbudt en plads i noget som hedder ”Compassion center ”, som skal være en del 

af vores videre undervisning på kandidaten.  

 

3. Information fra sekretariatet 

Feltkontor:  

2/9 WP: Simon 

6/10 UNI: Johanne 

7/10 WP: Rasmus  

 

Dagsorden 

Repræsentantskabsmøde  

01/09, kl. 16.30 
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Hovedforeningen 

 

Feltkontorer vi er startet op på Feltkontorer igen. Hver den første tirsdag og onsdag i mdr. fra kl. 

13-15. 

Generalforsamling Vi kan live streame hvis vi der bliver behov for det.  

Kim Frost, tidligere formand, er ordstyrer til GF 

Invitation sendes ud i denne uge og dagsorden sendes ud 2 uger før 

Markedsføring: masser af nye plakater, hænges op i denne uge på WP19, klinikbygningen og Uni 

Mentorordning opstart den 7/9 kl. 17-19 her i FADL Huset. Erik Harr kommer, Sandra og Signe V. 

deltager. Bettina bestiller sandwich, Signe eller Sandra henter dem. 

 

Forsikring: 

Vi har valgt at udlicitere opgaven med forsikringsadministration til firmaet CONECT grundet lov-

krav IDD. 

Vi har pr. 31/08-2020 solgt 3517 forsikringer, hvilket er 175 færre end samme tidspunkt sidste år. 

Vi håber at  Nettogavekort kampagnen sætter skub i salg af forsikringer og nye medlemmer. 

 

Kommunikation: 

Følgende tryksager er leveret til alle kredse i august 

Velkommen til FADL 

Klinikforsikring FADL 

Håndbogen for nye studerende i OKF (grønspættebogen) 

Best practices om klinikophold FADL - må ikke udleveres endnu, markedsføres i uge 37 

OK 21 flyer alle byer til FADL – må ikke udleveres endnu, markedsføring venter til omkring ønske-

ugen 

4 stk. nye kittelkort, må udleveres i uge 37, afventer lige Torben laver felt i medlemssystem til regi-

strering. 

Bettina har modtaget materiale til yderligere 4 nye kittelkort  

Hjemmesiden, den halter pga. tidsmangel. Bettina sætter  ny IT student Tobias Torp på opgaven 

vedr. overførsel til ny hjemmeside alt vedr. OK-21 

 

4. Studieteknikkursus og andre tiltag for nye studerende. 

Diskussion af tiltag for at møde de nye studerende og få dem med i FADL. Herunder hvem der del-

tager i studieteknikkurser der bliver d. 9/9 kl 16.30-19.30. 

Har fået lokale - FKNS er inviteret til at komme og have en stand, men de har endnu ikke meldt til-

bage. kommer og har en stand og Dde forskellige udvalg har også en stand. Der er lavet roll-up 

bannere til repræsentantskab, medlemsudvalg, kursusgruppe, PRudvalg. Vi kan invitere nogen 

udefra, men det skal vurderes mange der kan deltage da vi kun må være 100 i alt.  

Halvdelen til messe hvor den anden halvdel hører foredrag for den resterende halvdel. Der bliver 

ikke serveret mad, kun øl og sodavand.  

Der blevet besluttet vi forsøger at kører to rul – så der ikke er så mange samlet på en gang. 

Der skal laves begivenhed som skal deles i gruppen sammen med et velkommen til studie opslag.  

Opslag om ny kandidatordning  
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Evt kandidat ”grønspættebog” 

 

 

5. SOME-strategi i FADL 

Kamilla Sydney, vores nye studentermedhjælp i København, har lavet en guide til opslag på sociale 

meder for FADL. Guiden er vedlagt i bilag. 

Se bilag – skal læses grundigt i gennem efter der er kommet nyt repræsentantskab.  

 

 

6. L-rep i Århus d. 25-27 September og L-rep 27-29 november i Odense 

Mundtlig forberedelse på de politiske mål der skal diskuteres i Århus. Forberedelse på L-rep i 

Odense. 

Politiske mål: Forberede jer til den 22/9 på de politiske mål find i mail fra William.  

10 ½ personer kommer til Århus.  

Odense LREP: Find drejebogen, book lokale evt. WP25.  

 

 

7. Ny arbejdsdag i FADL-huset 

Vi havde onsdag d. 26/08 en produktiv dag, hvor der blev gjort en stor indsats for at forbedre fest-

lokalet. Det er dog stadig en række projekter der skal afsluttes. Der lægges derfor op til at der fin-

des en ny dag til dette, og at der kan diskuteres nye ideer.   

Der har været en arbejdsdag, med flotte resultater. Dog blev der fundet nogen skader på huset, 

som skal laves. Bettina kontakter en håndværker som kommer og kigger på de skader vi har i kæl-

deren. Måske skal der nedsættes et udvalg til forbedring af huset.  

Evt. skal vi have lavet en større renovering af kælderen. Fugt i køkkenskabet, fugt i festlokalet, 

gulvtæpper af måske klinkegulv, vinduer/døre.  

 

8. Information fra udvalgene 

 

Hovedbestyrelsen (HB) Der er blevet valgt repræsentanter til ”lægelig videreuddannelse”. Efter 

retskrav er blevet forlænget er der kommet tvivl om ens fadl-status og om man må arbejde som 

SPV  

Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) Best practice er færdig, ellers er der ikke sket så meget.  

Medlemsfordelsudvalg (MFU) Michaela: Nye kittelkort fra FOKUS, burde være klar til næste seme-

ster. Møde med SANS som gerne vil lave nogen flere kittelkort og så samarbejde fra Ortopæd. Mi-

chaela har lavet en guide til hvordan man udvikler kittelkort.  
Bettina: Vi er godt i gang med forsikringsforhandlingerne. Vi arbejder på en løsning hvor vi har 3 

pakker. Vi ønsker at prisen ikke må stige mere end et par procent men det ser ud til at blive svært.  

En bachelor pakke som svarer til den lille forsikringspakke vi har i dag dog inkl. cykelforsikring og 

strakserstatning. 

En kandidat pakke som svarer til den store grundpakke vi har i dag, dog med væsentlige  
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forbedringer som inkl. cykelforsikring, afbestilling, elektronik og strakserstatning. 

En discount pakke som har selvrisiko, dækker kun rejse i Europa, og ingen tilvalgsprodukter. 

 

Overenskomstudvalg (OU) Møde på fredag. Emilia skal til Middelfart og høre noget om arbejds-

miljø for læger.  

Lægevikargruppen (LVG) Gentofte-sagen fylder stadig, leder efter vidner. Evt. tidligere FADL-med-

lemmer som arbejder på afdelingen. En læge har bedt om aktindsigt i sagen, håber det bliver en 

god ting for FADL. Aalborg har lavet et udkast til en guide som hedder ”Check din lønseddel” som 

kan bruges både til SPV, VT og lægevikar. Bettina skal smuksere den så den kan komme ud til vores 

medlemmer. CAMES-sag indgået forlig. Evt. udarbejde en lommeregner hvor man kan se hvilken 

løn man burde få.  

Universitetsansattes udvalg (UAU) OK21 i uge 41  

FADL’s Forlag Forberedt indtjening ift. sidste år. Lagerbeholdning ser fin ud. M&K er lidt forsinket. 

Gode anmeldelser på den nye bog ”CNS”. Hjemmesiden bliver langsomt forbedret.  

OBS: Der skal findes en ny til at sidde i forlaget til januar.  

Kursusgruppen Formand og næstformand er gået af. Der skal holdes møde på torsdag. Der kom-

mer et B6 kursus og nu dækker vi næsten hele bachelor.  

Eventudvalget Der indkaldes snart til møde omkring generelforsamling.  

Medlemsudvalget Arrangement med de faglige tutorer rykkes til næste modul hvor der ses på hvil-

ken begrænsninger der er der.  

PR-udvalget Grønspættebog og intro til de nye.  
 

9. Eventuelt 

 

10.  Kommende Rep-møder 

 

• OKR 12: Tir d. 22/09 Madhold:   Opvask: 

• OKR 1: Ons d. 07/10 Madhold:   Opvask: 
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