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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 5 (KKR5) 
AFHOLDES TORSDAG D. 12. MARTS KL. 16.15 I KANTINEN 
 
AFBUD: Anders, Moises, Niels Bjørn 
Til stede på discord: Amalie, Anna, Benson, Claas, Clara, Darket, Emma, Frederikke, Kaare, Johan, 
Linnea, Malou, Maria, Marie, Olivia, Ossian, Tobias, Thomas, Viktoria, William,  
Andrea og Peter ankommet senere 
 
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 
 
FORSLAG TIL DAGSORDEN 
 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent (Forslag: Tobias) 

Tobias valgt  
b. Valg af referent (Forslag: Clara) 

Clara valgt 
c. Valg af SoMe ansvarlig 

Benson er valgt 
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR4)* 

Forslag om at slette debatpunkt. Dette vedtages. 
Referatet godkendes med denne ændring.  

e. Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt  
Pkt 4 – 1. maj, pkt 6 - Debat om drengeomskæring udgår og pkt 8 – sundhedspolitisk 
udspil udgår  
 

2. Evaluering af fastelavn 
Der blev afholdt fastelavn torsdag d. 20. februar i FADL-huset og der ønskes en evaluering 
af arrangementet. 
V. Christian 
Super hyggeligt og godt med mange reppere. Kunne godt have været flere medlemmer. 
Eventet blev lagt sent op. Tidligere op til næste arrangement. Forslag om fast dag som fx 1. 
fredag i februar.  
 

3. Evaluering af Kvindernes Internationale Kampdag 
Der blev afholdt Kvindernes Internationale Kampdag søndag d. 8. marts i FADL-huset og 
der ønskes en evaluering af arrangementet.  
V. Amalie, Olivia, Malou, Josefine og Linnea 
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Godt arrangement med god feedback. Manglede mandlige reppere. Gerne fast del af års-
hjulet.  
Gode foredragsholdere.  
Gav idéen til Strik og Debat. 
 
1. maj 
Traditionen tro afholder vi første 1. maj i studenterklubben.  
V. Christian ->  tages over mail 
 

4. Repræsentantskabsweekend 2020 
Årets repræsentantskabsweekend finder sted fra fredag d. 20. til søndag d. 22. marts. Der 
vil på mødet være lidt yderligere information om weekenden.  
V. Linnea 
Aflyst. Vi prøver at lave noget socialt som kompensation. Dette tages i bestyrelsen. 

•  Forslag om go boat-event 
 
Debat om drengeomskæring 
Joachim Hoffmann-Petersen, der er formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Inten-
siv Medicin, DASAIM kommer forbi repræsentantskabsmødet og holder et oplæg om dren-
geomskæring. Efterfølgende vil der vælre plads til spørgsmål samt en debat om emnet. 
V. Thomas 
 

5. Mental sundhed* 
Arbejdsgruppen for mental sundhed har udarbejdet forslag til ’Elsk-dig-selv-ugen’ eller 
’FADL forkæler’ med events.  
V. Andrea, Malou, Josefine og Olivia 
Hurtigt møde hvor der blev lavet et skriv (bilag) med forslag. Det skal planlægges i god tid.  
Meget positive tilkendegivelser og støtte fra repræsentantskabet.  
 
FADLs sundhedspolitiske udspil* 
Den 4. høringsrunde af det sundhedspolitiske udspil skal foregå i alle repræsentantska-
berne i marts.  
V. Claas 
 

6. Landsrepræsentantskabsmøde 
Næste landsrepræsentantskabsmøde finder sted i Aalborg fra d. 27.-29. marts.  
Udover et spændende program, skal der vælges ny hovedforeningsformand og alle repræ-
sentanter der har mulighed for det, opfordres til at deltage.  
V. Claas 
Aflyst grundet COVID-19. Claas og Lotte har begge mulighed for at fortsætte indtil vi kan 
afholde LREP efter paragraf 12 stk. 2 (HB må rykke et LREP hvis det er nødvendigt).  
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Muligvis indkaldes til 1-dags LREP. På nuværende tidspunkt er det udskudt på ubestemt tid. 
Det tages i HB.  
Ved flybilletter købt igennem SAS, kan en del refunderes grundet COVID-19. Alle udgifter 
dækkes selvfølgelig, men det er forventet af repperne at de prøver at få refunderet bilet-
terne.  
 

7. Dagordenspunkter til hovedbestyrelsesmøde 
Der afholdes hovedbestyrelsesmøde, HB5 fredag d. 27. marts i Aalborg. 
Afholdes nok elektronisk. Ellers intet.  
 

8. Støtteansøgninger* 
Der resterer 63.326,49 kr. af støttepuljen 

a. Tutorgruppen søger om 2.500 kr. til afholdelse af sportsarrangement 
Diskussion om de har modtaget penge fra studentergruppen. Diskussion om, om det 
allerede har været afholdt grundet COVID-19. Skal tilbagebetales ved aflyst.  
Forslag om 2500 kr.  
 12 for 

6 imod 
2 blanke 
 -> De modtager 2500 kr  

b. Ventilatørholdet, GN4301 søger om 2.000 kr. til fælles påskefrokost 
FADL-hold modtager allerede 50 kr pr mand til julefrokost. Ikke noget som vi bør 
støtte. 

 
Forslag om 2000 kr: 1 for, 16 imod, 3 blanke 

è De modtager ikke støtte 
c. IMCC Earth søger om 1.637,5 kr. til afholdelse af temaaften 

Godt formål. God ansøgning.  
 
Forslag om 1637,5 kr: 17 for, 0 imod, 3 blanke 

è De modtager 1637,5 kr 
d. Førstehjælp For Folkeskoler søger om 1.300 kr. til afholdelse af uddannelsesdag 

Arrangement udskudt grundet COVID-19. Forslag om at ansøgning sendes igen når 
ny dato er fastlagt.  
 
Forslag om 1300 kr: 7 for, 13 imod 

è De modtager ikke støtte men med besked om at søge, når ny dato er 
fastlagt 
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9. Mødekalender* 
Til orientering findes mødekalenderen i bilag 
KKR6 og KK6,5 er aflyst 
 

10. Meddelelser 
a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Status på igangværende projekter*  
Intet nyt 

ii. Kursusudvalget 
Aflyser alle kurser i marts måned. Resten ses an.  

iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  
Intet nyt. Mangler stadig en formand  

iv. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  
Intet nyt 

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 
Henvendelser ift de nye udmeldinger fra vagtbureau. Konflikthåndte-
ringskursus planlagt, men sat på standby pga COVID-19  

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  
COVID-19-tider med oprettelse af diverse hold til beredskab  
Nye medarbejdere i receptionen, da flere er blevet færdige med deres uddannelser.  
Infoskærm over kaffemaskinen. Ina styrer den. Hvis vi vil have noget på skærmen 
skal vi sende en tekst og billede til Ina. 
Det ser ud som om at vi kommer i mål med regnskabet. 

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  
i. Hovedforeningsformanden 

 
Fokus på brug af de lægestuderende som beredskab.  
Uddannelsesministeren har kontaktet de sygeplejerskestuderende og informeret om at de 
forventes at arbejde gratis på afdelingerne. Problematisk ift alle studerende i sundhedsvæ-
senet. Der har været tilfælde hvor medicinstuderende er blevet sat til at passe hotline på 
Roskilde, mens de var i klinik. Også tilfælde på Hillerød og Holbæk hvor studerende i klinik 
bruges som ulønnet arbejdskraft.  
Pressemøde i uddannelsesministeret om, om det samme kommer til at gælde os. Alle und-
tagen Århus har stadig klinikophold.  
Spørgsmål om man skal være SPV igennem vagtbureauet for at arbejde som lægevikar ige-
nem vagtbureauet. Ser ud til at vi kan få dispensation.  
Det er vigtigt at folk arbejder under overenskomsten, fordi at det beskytter vagttageren. 
Men vi skal passe på ikke at skabe et image af vi går efter pengene. Vanskelig balancegang.  
 
Epidemilovgivning kan forpligte sundhedspersonale til at arbejde uden for overenskomst.  
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Nye tiltag 

• FADL-huset lukker  
• Kurser aflyst  

o HF dækker omkostningerne til lønninger 
• Medarbejdere arbejder hjemmefra.  

o De arbejder meget dedikeret 
 

Der indkaldes til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i aften.  
 

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  
Intet nyt 

iii. Overenskomstsudvalget (OU) 
Flere halve sager kører i øjeblikket, da Klaus har travlt med LVG.  
Der kører en sag hvor Region H forventer at SPV=sygeplejerske ud fra over-
enskomsten.  
Dispensationsaftaler ift SPV-kurser -> gammel sag -> ikke nok kurser  

iv. Lægevikargruppen (LVG) 
Klaus har travlt med COVID-19.  
Gentofte ortopædkirurgisk: Har ikke betalt overtid eller holdtillæg (skal be-
tale det ene eller det andet). De mener ikke at det er lægevikaropgaver -> 
konflikteskalerer. Klaus mener at vi står stærkt. Planlagt møde med RLTN, 
ukendt om det bliver aflyst.  
Uretfærdig fyring: 14000 i kompensation for at undgå retssag. Mulig PR ef-
ter COVID-19 
Boligsag for Region Sjælland: Venter på skriftligt fra advokaten.  

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 
Sag om Århus universitet som skærer i forberedelsestiden for deres undervi-
sere.  
Samarbejdsaftale med HK på plads. Stort tillykke.  

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 
Tryg har stoppet med at sælge enkeltstående rejseforsikring og udvidet rej-
seforsikring. Kan ikke længere købe dem. Alle der har købt før 14:50 d.d. er 
dækket.  
Forsikringsforhandlinger startet.  

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
Fokus på Best Practice 
Politikermøder ift studieundersøgelsen. Sat på standby lige nu. Generel vel-
vilje fra politikerne. 
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e. FADLs Forlag  
Lille overskud på driften.  
Udskudt valg af repræsentanter til april.  

f. Andre  
Corona task force for SUND studienævn:  

o Der laves prioriteringer  
1. 12. semester skal kunne blive læger  
2. Kæmper for erstatningsundervisning for obligatorisk undervisning for 

bachelor og kandidat.  
3. Dekanerne holder møde med regionerne ift klinikophold 

o Man skal ikke kigge på dispensationer 
 

11. Snackansvarlige til næste møde 
Tages over mail 

12. Eventuelt  
Tages på mail 

 
Med venlig hilsen 
Linnea Gerdes 
Kredsformand, FADL København 


