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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 7 (KKR7) 
MØDET AFHOLDES TORSDAG D. 16. APRIL KL. 17.15 OVER HANGOUT 
 
AFBUD: Maria, Anders 
Til stede online på hangout: 
Andrea, Anna, Benson, Clara, Claas, Frederikke, Olivia, Josefine, Kaare, Linnea,  
Malou, Marie, Mikkel, Moises, Niels Bjørn, Ossian, Peter, Thomas, Tobias, William, Viktoria, Ama-
lie.  
(Malene) 
 
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 
 
FORSLAG TIL DAGSORDEN 
 

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

William valgt 
b. Valg af referent (Forslag: Viktoria) 

Viktoria valgt 
c. Valg af SoMe ansvarlig 

Mikkel valgt 
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR5)* 

Godkendt uden kommentarer.  
e. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt uden ændringer eller kommentarer.  
 

2. Årsrapport 2019*  
Udkast til årsrapporten 2019 blev gennemgået v. Tobias og Linnea.  
Malene (regnskabsmedarbejder i Hovedforeningen) var til stede på mødet til besvarelse af 
eventuelle spørgsmål. I bilagene findes årsrapporten og revisonsprotokollatet.  
Årsrapporten blev derefter godkendt af repræsentantskabet.  
 

3. COVID-19 
Update på FADLs arbejde ift. COVID-19 v. Claas og Linnea 
Hovepunkterne omkring arbejdet:  
Strategi har generelt været:  
• Hvis man skal ud til patienter, skal man have kompetencer. Dette sker enten i form af 

SPV- eller VT-kursus eller som lægevikar.  
• De lægestuderende er blevet markedsført som en faggruppe, der tager ansvar og har 

samfundssind.  
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• SU-fribeløbsgrænsen er blevet løftet.  
• Fokus på de lægestuderendes studie, læring og trivsel.  
 
Holbæk hospital har desuden lavet deres eget VT-kursus, der er lavet i samarbejde med, og 
godkendt af, Københavns vagtbureau og er lavet på baggrund af materialet fra VT-kurset i 
København.  
 

4. 1. maj 
Vi plejer at afholde 1. maj i Studenterklubben, men grundet COVID-19 foreslås arrange-
mentet aflyst v. Christian 
Forslag til:  
- At lave noget på Facebook og Instagram.  
- Lave noget fælles på zoom eller andre medier live 
- At sende live taler 
Christian og AFU tager den videre herfra og der kommer til at ske noget d. 1. maj. Christian 
og William bliver tovholdere på dette.  
 
Kurser efter d. 10. maj v. Linnea:  
Indtil videre er alle kurser i København aflys indtil 10. maj. Spørgsmålet her er om de fremti-
dige arrangementer, der laves af FADL skal aflyses nu eller om vi skal afvente og se, om det 
kan lade sig gøre. 
Det besluttes af de fremtidige kurser skal aflyses. Frederikke sørger for dette.  
 
 

5. Kurser i København 
På grund af corona har vi været nødsaget til at aflyse en del af vores kurser i København, 
hvilket også er tilfældet i de andre byer. Derfor er der et forslag om at afholde onlinekur-
ser, der i højere grad skal være eksamensrelateret. v. Claas: 
På lang sigt skal disse kurser dog ikke erstatte de normale kurser.  
Der arbejdes på at lave kurser, der max varer 45 minutter af gangen. Kurserne skal køre via 
zoom og som evt. kan køre over flere dage, hvis der er brug for dette ift. indholdet i kurset. 
Lige nu arbejdes der med et pilotkursus, der pt ser ud til at være om EKG.  
Tanken er, at der ikke skal være brugerbetaling på de online kurser.  
 
Ideer til emner eller undervisere, der kunne være relevante:  
- Case-baseret undervisning, så man undgår at det bliver forelæsningsagtigt.  
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6. Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til FADLs Forlag 
Københavns kredsforening har to pladser i FADLs Forlag bestyrelse og vi skal derfor fore-
tage indstilling til pladserne. 
Valgbare er både repræsentanter og suppleanter v. Niels Bjørn 
Følgende stiller op: Niels Bjørn, Moises.  
Begge vælges ind.  
 

7. Dagordenspunkter til hovedbestyrelsesmøde 
Der afholdes hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 22. april v. Claas.  
Der arbejdes på et digitalt landsrepræsentantskabsmøde, hvor der skal vælges formand og 
næstformand.  
Ønskeugen er rykket til slet september/start oktober.  
Der er forslag om at udskyde sundhedsudspillet, hvilket der er enighed om og det rykkes til 
september.  
 

8. Støtteansøgninger* 
Der resterer 59.189 kr. af støttepuljen 

a. Aarhus Medicinerrevy søger om 100.000 kr. til afholdelse af årets revy 
- For: 0, mod: 21 à De modtager ikke støtte.  

 
9. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag.  
Husk at svar på doodle omkring socialt arrangement.  
 

10. Meddelelser 
a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Medlemstal* 
Som noget nyt kommer grafen over medlemstallet i København til at være 
en del af bilag til jeres orientering 

ii. Status på igangværende projekter*  
Ingen kommentarer  

iii. Kursusudvalget 
Intet nyt andet end det gennemgået under punkt 5.  

iv. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  
Intet nyt.  

v. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  
Se punkt 4.  
DHL har meldt ud, at der ikke afholdet DHL i august, men at det rykket til 
september.  
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b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 
De vil gerne hjælpe til i Corona-tiden der, hvor de kan. Ellers intet nyt.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  
Der arbejdes på at godkende regnskab.  
SPV-hold i psykiatrien går godt og der er fundet nok studerende til at hjælpe til.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  
i. Hovedforeningsformanden 

Intet som ikke er nævn tidligere på mødet.  
ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Intet nyt.  
iii. Overenskomstsudvalget (OU) 

Blevet lavet til midlertidigt online udvalg, der tager sig af sager løbende.  
iv. Lægevikargruppen (LVG) 

Sagerne står stille pga. COVID-19.  
v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Sag i UAU nu omhandlende forberedelsestid inden undervisning for undervi-
sere i Århus.   

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 
Rejseforsikring bliver nok dyrere, men resterende forsikringer regner man 
med bliver billigere.  

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
Arbejdes på 10 gode råd til at opnå den tabte faglighed i klinik.  

e. FADLs Forlag  
Der skal planlægges generalforsamling. Bestyrelsesmøde i morgen d. 17. april 2020. 
Der er ved at blive lavet en langsigtet plan for det digitale projekt.  
Der kommer en årsberetning snart.  

f. Andre  
-Arbejdet på KU omhandlende især klinik og eksamen. Alle semestre ser ud til at 
komme igennem til tiden lige nu.  
-Gynækologi på 12. semester har mistet meget klinik og der arbejdet på erstatning 
for dette.  
-Anæstesi på 7. semester er der nogle studerende, der skal tage i sommerferien.  

 
11. Snackansvarlige til næste møde 

Det er ikke besluttet om det næste møde bliver online eller ej, men hvis det bliver med frem-
møde og forsamling, er følgende snackansvalig:  
Maria og Josefine 

 
12. Eventuelt  

Vi siger tak for et godt møde og vinker til hinanden over hangout.  
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Med venlig hilsen 
Linnea Gerdes 
Kredsformand, FADL København 


