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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 8 (KKR8) 
AFHOLDES ONSDAG D. 20. MAJ KL. 16.15 OVER HANGOUT 
 
AFBUD: Josefine, Emma, Anders 
 
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 
 
FORSLAG TIL DAGSORDEN 
 

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

Godkendt 
b. Valg af referent (Forslag: Moisés) 

Godkendt 
c. Valg af SoMe ansvarlig 

Malou vælges 
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR7)* 

Godkendt med den korrektion, at Amalie også var tilstede 
e. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 
 

2. ”Gentofte-sagen” 
Det orienteres, at et lægevikarhold igennem 10 år på Gentofte Hospitals Afdeling for Led- og Knog-
lekirurgi (tidl. ortopædkirurgisk) afdeling har fået, hvad LVG mener har været mangelfulde ansæt-
telsesbeviser mv. I forbindelse med mæglingsmøder desangående har Region Hovedstaden og 
RLTN oplyst FADL, at de pr. 1. maj overflytter holdet fra LV- til SPV-overenskomst, hvilket har ført 
til et samarbejde mellem LVG og OU for at udveksle erfaringer i denne konflikt. Der er nedsat for-
skellige fælles underudvalg, der planlægger kommunikation internt og eksternt, undersøger for-
skellige juridiske delelementer mv. Det forventes, at det bliver en meget ressourcekrævende, men 
også principielt ekstremt vigtig sag. 

 
 

3. FADL på rustur 
Pga. COVID-19-krisen er der usikkerhed omkring årets rusturs beskaffenhed. Derfor er det stadig 
usikkert, hvordan FADL skal deltage i den.  
 
Følgende melder sig til at være med på FADL på rustur: Kaare, Viktoria, Linnea, Marie Glad, Freder-
ikke, Malou, Johan, Tobias, Moisés, Niels Bjørn, Claas.  
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4. KUA introdag torsdag d. 13. august 
Den er flyttet til torsdag 20. august og vil være det i årene fremover, hvilket er sammenfaldende 
med sidste dag på den medicinske rustur. Medicinerrådet har været stærkt utilfredse med dette, 
men beslutningen er endelig. Pga. COVID-19-krisen er en risiko for aflysning, subsidiært stærkt for-
andret program. Beslutning om FADLs engagement i introdagen udskydes derfor til næste møde. 

 
5. Rusintro e20 

I år vil være første semester, hvor man kan få et gratis midlertidigt medlemskab. Der er forskellige 
tilgange til, hvor meget der skal ændres 

• Ikke ændre rusintro så meget for at kunne vurdere, om større medlemsfremgang skyldes 
rusintroduktion eller det gratis medlemskab 

• Ændre rusintro til en stor fælles begivenhed for at gøre det mindre arbejdskrævende for 
repræsentanter. Fx: 

o Fælles forelæsning 
o Modificeret udgave af banko-begivenhed 

 
Følgende har meldt sig til at udtænke et nyt format: Maria, Viktoria, Amalie. 

 
6. Medlemshvervning 

Ideer: 
• Indslag i podcastet Stetoskopet, hvor FADL fortæller om FADL 

o Understrege det gode i FADL 
o Forsøge at nedbryde argumenter imod FADL 

• Forandret kommunikationsstrategi, med en ny ”fortælling om FADL” 
• Italesætte, hvor aktuel FADL har været i COVID-19-krisen 
• Ikke italesætte, hvor aktuel FADL har været i COVID-19-krisen 
 
Arbejdsgruppe: Linnea, Amalie, William, Malou, Johan 

 
7. Kandidatreception 

Pga. forsamlingsforbud vil kandidatreception ikke kunne afholdes i nuværende format.  
 
Følgende melder sig til at planlægge formatet af kandidatreceptionen og afgøre, om der skal pro-
duceres navneskilte: Amalie, Linnea, Anna, Frederikke. Amalie indkalder. 
 

8. Permanent løsning i Aalborg* 
Aalborg Lokalenhed har i de senere år fået finansieret lejligheden via penge fra Aarhus Kredsfor-
ening og HF. Disse bevillinger udløber ved årets udgang, og der skal derfor findes en mere perma-
nent løsning. Der præsenteres forskellige udfaldsrum, som omfatter både skift af lejemål, køb af 
ny ejendom, status quo, delvist lejemål i fx kontorhotel.  
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Beslutning: Fra FADL København er indstillingen, at Forhandlingsfonden køber ejendom i Aalborg. 

 
9. Repræsentantskabsdag 

Pga. forsamlingsforbud repræsentantskabsdag ikke kunne afholdes i vanligt format. Linnea følger 
op, om der skal aflyses eller afholdes i ekstraordinær form. 

 
10. Dagordenspunkter til hovedbestyrelsesmøde 

Der er enighed om, at studerende skal have mulighed for at arbejde under SPV-overenskomsten 
og fortsat være medlemmer af FADL. Imidlertid er det to forskellige problemstillinger, idet det føl-
ger af SPV-overenskomsten, at den kun dækker lægestuderende. Omvendt er medlemskab et poli-
tisk anliggende på lokalforeningsniveau. 
 
Ift. overenskomst: Klaus er i kontakt med regionerne mhp. at udvide dækningsområdet. Dette kræ-
ver en fælles aftale mellem FADL og RLTN og kræver ikke nødvendigvis OK-ændringer, såfremt 
enighed om lokalaftale indgås. 
Ift. medlemskab: Det kræver vedtægtsændringer, og der vil blive skitseret et forslag under hen-
synstagen til, at studerende, der har skiftet uddannelse, ikke får muligheden for at forblive med-
lemmer. 

 
11. Støtteansøgninger* 

Der resterer 59.189 kr. af støttepuljen 
a. Førstehjælp for folkeskoler 

Søger om 2.500 kr. til afholdelse af efteruddannelsesweekend 
Enstemmigt godkendt. 
 

12. Mødekalender* 
Til orientering findes mødekalenderen i bilag 

 
13. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  
i. Medlemstal* 

ii. Status på igangværende projekter*  
iii. Kursusudvalget 

Der arbejdes på digitale erstatninger for kurserne. 
iv. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  

Fortsat ikke afholdt første møde 
v. Arrangement og foredragsudvalget (AFU) 

DHL er aflyst i år.  
b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 
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c. FADL København Vagtbureau (KVB)  
Der er uddannet mange ventilatører, der i de ekstraordinære kurser mangler et bør-
nemodul, som de forventes at tage på et senere tidspunkt. Vagtdækningen er 
bedre. Podetelte er sat op. Der har dog været utilfredshed med, at podehold fra 
KVB ikke på forhånd har oplyst, hvor de nyansatte kan blive sendt hen. 

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  
i. Hovedforeningsformanden 

23.05.2020 afholdes digitalt LREP, hvor der vil blive valgt ny hovedforenings-
formand 

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  
iii. Overenskomstsudvalget (OU)* 

Foreligger skriftligt 
iv. Lægevikargruppen (LVG)* 

Foreligger skriftligt. Herudover er der sideløbende med Gentofte-sagen en 
boligsag i Region Sjælland, hvor klageskrift til faglig voldgift er klar, hvor 
voldgift må forventes forsinket pga. COVID-19. 

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 
vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
e. FADLs Forlag 

Der har i dag været generalforsamling med godkendt årsregnskab. Niels Bjørn fort-
sætter som formand, Moisés er valgt til næstformand.  

f. Andre  
 

14. Snackansvarlige til næste møde 
Anna og Tobias, subsidiært Amalie, laver mad til næste møde. 
 

15. Eventuelt  
Intet 
 
Med venlig hilsen 
Linnea Gerdes 
Kredsformand, FADL København 


