
 

 

 

1. Formalia 
1. Valg af dirigent – Rasmus vælges 

2. Valg af referent – Johanne vælges 

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet  

4. Godkendelse af dagsorden - Godkendes 

5. Godkendelse af referat – se bilag - Godkendes 

 

2. Information fra hovedforeningen 

Erik giver en status på hovedforeningen og det arbejde der foregår.  
Sekretariatet åbner op i normale åbningstider fra på mandag d. 18. maj. Fokus på gode arbejdsforhold mht. 

antal af personer og afspritning.  

Sekretariatet arbejdede hjemmefra, da Danmark lukkede ned. De erfarede at de fleste arbejdsopgaver sag-

tens kan klares hjemmefra. Meget af arbejdet har omhandlet corona og de tilhørende udfordringer. 

 

FADL har haft mange interaktioner og likes på facebookaktiviteter i corona-tiden. Medlemstallet har været 

stabilt perioden igennem. 

På næstkommende HB-møde diskuteres hvordan FADL skal bevæge sig ud og over på den anden side af 

corona-tiden. Økonomisk har FADL sparret penge ved bl.a. mindre transport og aktiviteter. Det skal beslut-

tes hvordan disse midler skal anvendes. 

 

Repræsentantskabet spørger til hvor mange SPV'er og VT'er der reelt er uddannet og kommet i arbejde.  

Erik eftersender den seneste tegning fra MOK, hvor der er opgjort hvad der er kommet til af nye SPV og VT 

arbejde.  

 

Erik minder om, at der afholdes digitalt L-rep lørdag d. 23. med valg af ny formand og næstformand for HF. 

 

3. Information fra formandskabet 
Rasmus har haft møde med Kaya (MR) og Merete Munk (SDU), hvor pointer og tilbagemeldinger omkring 

eksaminer og undervisning i corona-tiden blev præsenteret. Der er på baggrund af dette, blevet udarbejdet 

et papir der er sendt ud til alle undervisere. 

 

Der bliver ikke givet merit for lønnet arbejde, for de der har fået aflyst deres klinik. Det var der ellers snak 

om først. Der er i stedet blevet besluttet, at alle der har fået aflyst deres klinik ifm. corona bliver tilbudt et nyt 

klinikophold inden eller i sommerferien. Det skulle gerne være i værk nu. 

 

Mht. arbejdsmarkedet mangler der stadig afklaring på hvad corona-arbejde er ift. dispensation for SU-fribe-

løbet. 

 

På HB skal der diskuteres:  

• Med det udvidede retskrav på 3 år mellem bachelor og kandidat, skal vi tage stilling til om man kan 

være medlem i pauseperioden. Det skal besluttes på nationalt og lokalt plan, om vi kan acceptere 

medlemsskab i perioden. Først tages stilling på HB, dernæst på repmøde.  

o De der er forsikrede kan fortsat være forsikret i pausen. Det er aftalt med Tryg. Under for-

udsætning af at de selvfølgelig er medlem af FADL på en måde.  
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o Pointer der kan tages med til diskussionen: 

Simon: Vigtigt at få afklaret om de kan stå som medicinstuderende ift. arbejde som SPV i 

perioden. 

Katrine: Vigtigt at vi gør det samme i alle byerne.  

Emma: Det kan være svært at tilbagerekruttere efter 3 års pause.  

• Ålborg har på nuværende tidspunkt lejebolig, som primært financierens af Aarhus og HF. Aftalen 

ophører til efteråret. Ålborg er for nu ikke økonomisk i stand til at betale for egen bolig. I første om-

gang skal der sættes en arbejdsgruppe i HB, som kommer med løsningsforslag.  

 

4. Information fra sekretariatet 
D. 19. maj  afholdes møde i FADL huset om mentorordning.  

 

Kontoret genåbner. Martine er der tirsdag og onsdag, Bettina onsdag og torsdag. 

Det er aftalt med vores lejere, at de spritter af jævnligt.  

 

FADLs egne forsikringer er nu på plads og vi accepterer et samarbejde med COWINS som ejes af vores 

forsikringsrådgiver Steen Douglas, det giver kredsene en samlet besparelse på omkring 40.000. Det er uvist 

hvor meget der kan spares i Odense.  

 

De sidste kandidatkurser aflyses: Elektrolytbehandling og A-gas analyse, Gerontofarmakologi og polyfar-

maci men i stedet tilbydes online kursus i Farmakologi 45 minutter med Azra her i maj – Vi skal have lavet 

noget markedsføring på det. Dermed er OKF første sted af afprøve pilotprojektet med online kurser. 

 

De tre eksamensforberedende kurser B2, B4 og B8 afholdes online. Materialet udsendes fredag. Link til zoom 

lørdag med gennemgang af materialet. En uge senere afholdes "spørgetime" på zoom.  

Der har været overvejelser omkring om mange kommer til at snyde sig til adgang til kurser. Det er vurderet, 

at denne løsning er bedre end ingenting. Onlinekurserne kommer til at koste det samme som de fysiske kur-

ser (dvs. 240 pr. medlem). Det er sendt ud med nyhedsbrev.  

PR-gruppen deler begivenhederne på facebook.  

 

Udmeldelse via mit.fadl.dk virker inden sommerferien. Der kommer til at være en "anmodning om udmel-

delse" hvorefter man modtager en automail med svar til den årsag man har angivet til udmeldelsen. Ønsker 

man stadig udmeldelse skal man svare på mailen. Der kommer også et menupunkt på hjemmesiden som 

forklarer hvordan man udmelder sig.  

 

Der afholdes DSL-møde i Odense d. 29. maj. 

 

Kommende forsikringsforhandlinger: Vi har skrevet ud til alle medlemmer med forsikring og spurgt om for-

slag til forbedringer af forsikringerne, ønskerne er allerede på vej ind. 

 

5. Revision af budget 
Budget revision:  

1177: Udgift for Roll-up lægges under 1242. Budget for feltkontor bibeholdes.  

1433: Der tages nogle af midlerne (2000kr) fra 1176 til rengøringsartikler. 

 

I øvrigt holder vi os fint under budget, og har mange ubenyttede midler grundet digitale møder og mang-

lende mulighed for at afholde arrangementer. Der hvor budgettet overskrides, er posterne til kopimaskine 
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og alarm (1163, 1165 og 1432), grundet uforudsete regninger. Der kommer til at være underskud ved kur-

serne, grundet aflyste kurser, hvor underviserne får udbetalt løn. 

 

6. Valg af stemmeberettigede til L-rep. 
Der skal findes 10 stemmeberettigede til hovedforeningens formands- og næstformandsvalg. Diskussion af 

hvordan stemmerne fordeles. 

Der besluttes at der laves lodtrækning blandt alle der kan deltage.  

Rasmus laver opslag på Facebook, hvor man kan melde ind om man deltager.  

 

7. Stillingtagen til gratis 1. semester 

Københavns kredsforening vil ligesom Århus gøre 1. semester gratis. Odense er derfor 

den eneste kreds med betaling på 1. semester. Diskussion om vi fortsat skal tage betaling 

eller følge de andre kredse. 

Pointer for 

- Vi bør gøre det samme over hele landet. Der bør ikke være forskel på hvor man melder sig ind. 

- Vi betaler ikke til HF for 1. semester. Dermed taber vi ikke penge til HF for det.  

- Vi kan tiltrække nogle af dem, som måske ikke havde meldt sig ind. 

 

Pointer mod 

- Vi er i Odense gode til at vise hvad FADL kan tilbyde og gøre for de studerende.  

- Pladserne på B1 og B2 kurser er altid udsolgt. 

- Odense har flere tilbud til 1. semester end de andre byer. 

 

Beslutning: 

Der skal laves en oversigt over hvad det økonomiske omfang af en sådan ordning vil være.  

Endelig beslutning udskydes til næste repræsentantskabsmøde, når en oversigt foreligger.  

 

8. Kano- og lokaleudlejning i sommerferien 

Undersøge mulighed for at medlemmer kan bruge vores faciliteter i sommerferien når Bet-

tina er på ferie. 

Kanovognene har fået 4 nye hjul. 

Der er sat en nøgleboks op med koden 6969 til kanoens lås. Det kræver at man har booket sig ind via en mail 

til okf@fadl.dk for at booke. 

Der besluttes, at man denne sommer kan booke kano og leje fadl-huset.  

Martine vil gerne være behjælpelig med udlevering af nøgler.  

 

9. Kommunikation i sommerferien 
FADL har i corona-tiden haft mange kommunikationsaktiviteter på facebook, men har til gengæld 

hverken haft kurser eller øvrige medlemsaktiviteter at trække på i forhold til medlemspleje. Der 

har heller ikke kunnet spores nogen vækst i antallet af medlemmerne til trods for, at FADL har 

gjort meget for, at de lægestuderende kunne blive en del af corona-beredskabet og kommunikeret 

offensivt om dette. 

Diskussion om kommunikationen før og under sommerferien. 
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Der skal ikke malkes for meget på corona-emnet, men det vil være godt hvis der, især omkring studiestart, 

kommer en oversigt over alt det vi lavede i corona-tiden. 

Fremadrettet kan det være en ide at fokusere på cases, hvor vi har hjulpet vores medlemmer.  

Hen over sommeren kunne vi fokusere på vores medlemsfordele, så vi holder kommunikationen i gang.  

 

10. Information fra udvalgene 

 

1. Hovedbestyrelsen (HB) 

HB-møde på fredag d. 15. maj. 

2. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Best Practice er lavet færdigt. UPU-medlemmer mangler at godkende, hvorefter det sendes til 

godkendelse i HB. Best Practice er en række dokumenter omkring det gode klinikophold, dvs. 

gode råd til at få det bedste ud af sit klinikophold. 

3. Medlemsfordelsudvalg (MFU) 

Der er 4 nye kittelkort klar til semesterstart. 

4. Overenskomstudvalg (OU) 

Gentofte-sagen, der egentlig var en LVG-sag, er blevet en fælles OU og LVG-sag, efter at det 

hold sagen omfatter er blevet sat på SPV-overenskomst. Region H mener at holdets arbejdsop-

gaver kan udføres af en SPV'er, hvorimod FADL mener at det er lægearbejde og at det kræver 

et vist semestertrin at udføre de pågældende arbejdsopgaver. Der arbejdes lige nu, i samar-

bejde med de holdansatte på holdet, at finde en løsningsmodel. FADL ønsker at de skal til-

bage på LVG-overenskomst. 

5. Lægevikargruppen (LVG) 

Gentoftesagen som nævnt ovenfor. 

6. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Intet nyt. De der er omfattet af overenskomsten er aktuelt ikke på arbejde pga. corona.  

7. FADL’s Forlag 

Generalforsamling d. 20. maj. 

8. Kursusgruppen 

Se under "information fra sekretariatet" mht. eksamensforberedende kurser og kandidatkur-

ser. 

Næste møde d. 20. maj.  

9. Eventudvalget 

Intet nyt. 

10. Medlemsudvalget 

Der skal planlægges studiestartsmesse og nyt arrangement med de faglige tutorer.   

11. PR-udvalget 
 

11. Eventuelt 

12.  Kommende Rep-møder 

Næste møde rykkes til når der forhåbentlig kan afholdes fysisk møde. Rasmus laver afstemning online. 
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Kontoret holder lukket fra uge 27 til 32. Martine passer telefon og mail for forsikringsafdelingen.  

 

• OKR 9: Tir d. 12/05 Madhold:   Opvask: 

• OKR 10: Tor d. 04/06 Madhold:   Opvask: 

• OKR 11: Tir d. 01/09 Madhold:   Opvask: 

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

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