
 

 

 

1. Formalia 
1. Valg af dirigent – Michaela  

2. Valg af referent – Sabine  

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet – Signe  

4. Godkendelse af dagsorden – godkendt med nyt punkt.  

5. Godkendelse af referat – se bilag  - godkendt.  

 

 

2. Information fra formandskabet 

Ny formand: William og næstformand Lotte. Ikke nyt møde siden da.  

 

 

3. Information fra sekretariatet 
Fra Bettina:  

OKF 

Mentorordning, vi tilbyder det fra E2020, datoer samstemmes med Erik, da det er ham der holder infomøde. 

Lene i 

København vil gerne stå for administration af ordningen, så vi skal ikke gøre andet end PR for ordningen. 

Martine er til eksamen og på højskole, så jeg passer kontoret i uge 25 og 26 op til sommerferien. 

Vi har samtale med ansøger til B3 den 16/6 kl. 17-19.30. Samtaler til B6 bliver højst sandsynlig den 29. eller 

30. juni. 

 

HF 

Nationale digitale online kurser: Vi gentager Farmakologi og Geriatri kurset den 17/6 kl. 16-18 pga. der var 

nogle OKF-medlemmer der ikke havde fået tilsendt linket – I må gerne lave noget markedsføring på det. 

Den 9/6 afholdt vi EKG kursus med 87 deltagere. 

Jeg er gået i gang med et notat omkring de nationale digitale online kurser og har fået Torben Swilley til at 

lave et bibliotek med undervisningsfilm, som vi giver medlemmer mulighed for at tilgå i efteråret når der er 

samlet nogle film. 

4 stk. nye kittelkort trykkes i september, 4 mere er klar til opsætning 

For at få flere medlemmer og flere med forsikring tilbyder vi en Forsikringskampagne i uge 36 og 37. Når 

man melder sig ind i FADL og køber som min. den lille forsikringsgrundpakke får man et gavekort til Netto 

på kr. 500,-. Der udloddes 500 stk. til alle kredse. 

Vi udliciterer forsikringsadministration (mail og telefon) pr. 01.09.2020 til firmaet CONECT (ejet af Steen 

Douglas), dvs. Martine kommer ned på 7,5 time pr. uge igen. Hun oplæres igen i kursusadministration og 

tanken er at hun skal stå for kurserne. Jeg står for oplæring af CONECT i vores systemer. 

Samtidig indføres nationalt telefonsystem, så vi får nyt telefonnr. Mere herom senere. 

Andreas Nienstædt Halling Larsen, IT studentermedhjælper har sagt sin stilling op, vi søger efter en ny 

studentermedhjælper asap. 

Kamilla Sidney Sørensen, kommunikations studentermedhjælper i København hjælper til med de grafiske 

opgaver og hjemmesiden. Hun vil gerne lære InDesign. Photoshop og WordPress. Vi har hende på fuld tid i 

juli og august. 
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Eventuelt: 

• Sommerferielukket i uge 27-32 begge dage inkl. Martine passer forsikringsmail og telefon. 

• Udlån kano = nøgleboks 6767, udlejning kælder koster kr. 150+350 i depositum, Bed medlemmer om at 

sende mail til OKF@fadl.dk hvis de ønsker at leje. 

 

4. Beslutning om gratis 1. semester 

Det blev på sidste møde besluttet at udskyde den endelige beslutning om gratis 1. seme-

ster. Vedlagt er beregninger for næste år økonomi med og uden gratis 1. semester.   

Forslag til, at undersøge forbedring af medlemsrekrutteringen, ikke kun på 1 semester. 

Generelt fastholdelse af medlemmer, især på kandidaten.  

Stemning for ikke at indføre gratis 1. semester i Odense på nuværende tidspunkt, da vi i 

forvejen er ret gode til rekruttering på 1. semester. Genoptager diskussionen om et år, når 

der er mere data fra Aarhus og evt. København.    

 

5. Status på politiske mål og projekter besluttet på Rep-weekend. 

Vedhæftet er introhæfte til nye 1. semesterstuderende, som bør læses med henblik på feed-

back på indholdet.   

FADL-håndbogen er ved at blive lavet. Der er skrevet en kladde. Gerne input og ideer til 

bogen. Kamilla er i gang med designet. 1 august kigges der på studeteknikkursus og mes-

sen.  

Når man må, planlægges der pubcrawl for de frivillige.  

Sammenarbejde imellem MR og FADL, især med fokus på trivselstilbud og trivsel på stu-

diet generelt.  

 

6. Arbejdsdag 

Efter en udskydelse, er garagen blevet tømt fra 1. juni. Der lægges op til at Rep finder en 

arbejdsdag hvor kælderlokaler tømmes og istandsættes.   

Der laves en doodle til at finde en dato.  

Der skal males og evt. kigges på gulvet, rykkes i kælderen.  

 

7.nyt punkt. Bolig i Aalborg.  

I dag er Aalborg under Aarhus kredsen. Aalborg kan på nuværende tidspunkt ikke køre 

rundt uden Aarhus. De har pt. Haft lejet lejlighed i Aalborg, og denne aftale udløber i sep-

tember, der skal derfor besluttes om lejemålet skal fornyes eller evt. noget helt andet.  

Der er stemning for at HF køber en ejendom, som Aalborg kan leje.  

 

 

 

8. Information fra udvalgene 

 

Hovedbestyrelsen (HB) 

Snak om mediciner der holder pause imellem bachelor og kandidat kan være medlem i deres pause år. 
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Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Intet nyt.  

Medlemsfordelsudvalg (MFU) 

Kommer fremover mail ud med fordele hver måned.  

Overenskomstudvalg (OU) 

Sag i Esbjerg med dem der poder, de får ikke SPV løn. oplyser medlemmerne om lønnen.  

Lægevikargruppen (LVG) 

Kører på SPV overenskomst i Gentofte selvom de er lægevikar hold. Oplyser medlemmer om at sagen kører.  

Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Intet nyt.  

FADL’s Forlag 

Der er kommet positivt feedback tilbage fra årsregnskaberne og salg fra hjemmesiden kører. Markedsføre 

foredrag med forfattere på LinkedIn.   

Kursusgruppen 

Der er lagt jobopslag op til nye undervisere på B6 og B3. Formand og næstformand stopper og der skal der-

for findes nye.  

Eventudvalget 

Intet nyt  

Medlemsudvalget 

Møde i næste uge, med planlægning af nye medlemsfordele.  

PR-udvalget 

I gang med håndbog. PR på kurser.  

 

9. Eventuelt 

Skal FADL udtale sig om BLM? – evt. fokusere på diskrimination generelt, både baggrund, 

alder, køn etc. Noget vi kan fokusere på fremadrettet. Herunder også undersøge krænkel-

ser etc. I klinikken. Fokus på den brede vinkel.  

 

10.  Kommende Rep-møder 

 

• OKR 11: Tir d. 01/09 Madhold: Johanne og Signe Opvask: Agnete og Sandra  

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

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