Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 9 (KKR9)
AFHOLDES TIRSDAG D. 16. JUNI KL. 16.15 I KANTINEN
AFBUD: Viktoria, Olivia, Thomas, Christian, Anders, Peter
DAGSORDEN
1. Formalia
a. Valg af dirigent (Forslag: Thomas). Amalie vælges i stedet.
b. Valg af referent (Forslag: Olivia). Andrea vælges i stedet.
c. Valg af SoMe ansvarlig: Maria.
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR8). Ingen rettelser.
e. Godkendelse af dagsordenen. Godkendes.
2. Nyt om KUA-intro

På sidste repræsentantskabsmøde udskød vi punktet, da vi endnu ikke vidste formatet af
arrangementet pga. corona.
V. Peter
Arrangementet aflyses af Studenterrådet.
3. Nyt om FADL på rustur

På sidste repræsentantskabsmøde var det uvist, hvordan rusturen til sommer, herunder
FADLs deltagelse i den ville blive. Der vil på mødet være en opdatering.
V. Anna
Der kommer et 3-dages program i København. Mellem d. 17-19. august.
FADL og YL tænkes ind i det.
Der foreslås at FADL kan være en del af en ’frokost aktivitet.’
Anna vil stå for kontakten og videreformidling af idéer.
4. Rusintro e20

Der har været møde i arbejdsgruppen angående næste semesters rusintro, deres arbejde
vil blive præsenteret på mødet.
V. Amalie
Interaktiv forelæsning, der meget gerne skulle komme på skemaet.
Goodie-bags på hver sæde.
Kort (og underholdende) præsentation og præcisering af hvad man får for pengene.
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Der kommunikeres med VB ang. samarbejde om rusintro.
VB har lavet en facebookgruppe til ’Ny på medicin / ny på FADL vagt’ og FADL er inviteret med
til at producere indhold til facebookgruppen. Repræsentantskabet er med på idéen, og William,
Amalie og Linnea vil stå for at producere videoer.
Der foreslås samarbejde m. revyen ang. flash-mob.
5. Det sociale aspekt af efterårssemestret

Efterårssemestret kommer, som forårssemestret har været, til at være anderledes end vi
kender det. Det kommer højst sandsynligt til at betyde, at man i mindre grad samles på
Panum og de studerende dermed kommer til at mangle noget af det sociale, de er vant til.
Det skal diskuteres om FADL kan få en mere social rolle efter sommer.
V. Andrea
Idéer til sociale arrangement FADL kan holde for at fylde ’Det sociale tomrum’ (hul) der kommer
dette semester. Der kommer et forslag om at der hver måned er 5-6 repræsentanter der går sammen og planlægger månedens sociale event.
Der foreslås også at problemet med manglende mulighed for studenteraktiviteter tages op på politisk niveau – fordelagtigt i hovedforeningsniveau.
Arbejdsgruppen: Clara, Josefine, Emma, Malou, Amalie. Josefine indkalder.
Går videre med det forberedende arbejde og at føre det ud i livet.
William og HB går videre m. den politiske del.
6. Medlemsfastholdelse*

Der har været møde i arbejdsgruppen for medlemshvervning, deres arbejde vil blive præsenteret på mødet.
V. William
Se venligst bilag for uddybende information om forslagene. Idéer:
-

Sjov eksamenslæsning for 1. semester.

-

Mandags-medlems-mozzarella.

-

Orienteringsløb.

-

Rundbold i fælledparken.

-

Notekompendie.
o

Der kommenteres at fagligheden skal være i orden, og at man bør køre gennem
forlaget.
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o

Det kan blive dyrt ved at køre igennem forlaget, og man skal gøre opmærksom på
’forbehold for fejl’ som v. alle noter.

o

Kompendiet kan med fordel gives sidste på semesteret. Der bemærkes at noterne
hurtigt bliver delt.

o
-

Supku foreslås som samarbejdspartner i dette.

Kommunikation og podcast.

Konklusionen bliver at det hele sættes i værk. Der er ikke yderligere kommentarer til andet end
notekompendiet. Sociale sportslige arrangementer går til arbejdsgruppen ang. ’’Det sociale hul’ i
eftertårssemesteret’-gruppen.
Marie, Maria, Josefine og Amalie, Johan, Malou og William går videre.
7. OK-toberfest

Vi har brug for et arrangement, der virkelig sætter fokus på arbejdsvilkår og overenskomster i et år som i år, hvor det er blevet overskygget af andre ting.
V. Kaare, Thomas og Magnus
OK-udvalgene vil holde en fest, der minder medlemmerne om, at overenskomst skulle have været
i fokus i år. Der er positiv stemning for denne fest.
I pausen holder formanden taler for de afgående repræsentanter, der bliver læger: Tobias, Ossian
og Andrea.
8. Valg til bestyrelsen

Der skal vælges tre suppleanter til KKF’s bestyrelse, der samtidig vælges som suppleanter
til vagtbureauets bestyrelse.
Til orientering er der møde følgende datoer i efteråret; onsdag d. 2. september, mandag
d. 21. september og torsdag d. 8. oktober.
V. Linnea
Der skal vælges 3 rangerede suppleanter til bestyrelsen. Alle repræsentanter kan stille op til bestyrelsen.
Der redegøres for bestyrelsesarbejdet og VB-bestyrelsesarbejdet og arbejdsbelastningen.
Opstillede: Anna, Malou, Josephine, Clara, Emma.
Der holdes valgtaler af 1 minuts varighed.
Valgte:
1. suppleant: Anna
2. suppleant: Emma
3. suppleant: Josefine
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9. Valg til hovedbestyrelsen

Der skal vælges tre suppleanter til hovedbestyrelsen.
Til orientering er der møde følgende datoer i efteråret; torsdag d. 3. september og fredag
d. 25. september.
V. Linnea
Der skal vælges 2., 3. og 4. suppleant. Alle repræsentanter kan stille op til bestyrelsen.
Der redegøres for hovedbestyrelsesarbejdet og arbejdsbelastningen.
Opstillede: Moisés, Claas, Kaare.
Der holdes valgtaler af 1 minuts varighed.
De valgte bliver mellem sig enige om rangeringen og der afholdes ikke valg:
2. suppleant: Moisés.
3. suppleant: Kaare.
4. suppleant: Claas.
10. Vedtægtsændringer*

Der er to forslag til ændringer i vedtægterne. Den første omhandler, at man kan være
medlem af FADL, hvis man er indskrevet på medicinstudiet samt op til tre år efter afsluttet
bachelor. Dette skyldes det udvidede retskrav.
Den anden, at der vælges fire suppleanter til hovedbestyrelsen og ikke tre, da der i Hovedforeningens vedtægter står, at vi vælger fire.
I bilag findes vedtægtsændringsforslag.
Kommentarer til §4: Der kommer kommentarer til, at vedtægtsændringen er upræcist skrevet, således at man kan tolke at medlemmer optages og forbliver medlem for evigt:
’og personer som har bestået en bachelor i Medicin
ved Københavns Universitet inden for de seneste tre år.’
Opdateres/præciseres til:
§ 4 Som medlemmer af kredsforeningen optages personer, der: er tilmeldt lægestudiet ved Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet eller har bestået bacheloruddannelsen i
medicin ved Københavns Universitet inden for de seneste tre år
Medlemskab efter litra b er tidsbegrænset til maksimalt 3 år og bortfalder, såfremt medlemmet
bliver optaget på en anden uddannelse uden at opfylde litra a.
Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnås af lægestuderende ved landetsøvrige universiteter,
der kan dokumentere at have bopæl i kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrelsen
fastsætter nærmere regler for inddelingen af landet i geografiske områder.
Kommentarer til §9 stk. 3: Godkendes.
11. Dagordenspunkter til hovedbestyrelsesmøde

Christian vælges til ’Boligsagsgruppen’ under HB.
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12. Støtteansøgninger*

Der resterer 56.689 kr. af støttepuljen
a. Rusvejledningen på Medicin søger om 30.000 kr. til afholdelse af Rusturen på Medicin 2020

Der stemmes for. Dette er altså en halvering af de allerede budgetterede 30.000 DKK.
13. Mødekalender*

Til orientering findes mødekalenderen i bilag
Generalforsamling skal rettes til rigtigt årstal.
14. Meddelelser
a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)
i. Medlemstal* (Forefindes i bilag).
ii. Status på igangværende projekter*
1. Alternativ kandidatreception.

Bliver i år mobil-reception hvor der cykles ud i diverse parker, og deler bobler ud, og holder tale.
Der er brug for flere hænder.
2. Kursusudvalget. Intet nyt.
3. Medlemsfordelsudvalget (MFU). Stadig ikke stiftet.
4. Arrangement og foredragsudvalget (AFU). Intet nyt.
b. Tillidsrepræsentanterne (TR).

Intet nyt.
c. FADL København Vagtbureau (KVB)

Regnskab 2019 underskrevet. Det går strålende med vagtdækning. I april bliev der omsat for 12
mio. (budget på 8 mio.). Gamle vagttagere kommer tilbage, og der startes et arbejde med at få
de nye ind i folden men også holde fast på de ’hjemvendte.’
d. FADLs Hovedforeningen (HF)

Online kurser (EKG) har fået positiv tilbagemelding. Skadestuekursus nu på fredag. Fredag d. 3/7
er der overdragelsesreception.
YL har inviteret til repræsentantskabsmøde (man kan følge med online på lægemøde.dk).
SU-fribeløbssag har endt i, at FADL har fået lov til blåstemple hvilket arbejde, der er ’Covid-arbejde.’ Der opfordres til kommunikation til medlemmerne.
i. Hovedforeningsformanden

Som ovenstående. Derudover: fredag d. 3/7 er der overdragelsesreception.
ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer.

Intet yderligere.
iii. Overenskomstsudvalget (OU) og Lægevikargruppen (LVG)
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Ad. Gentoftesagen, se orientering i bilag. Der diskuteres kort ang. at melde ud til medlemmerne,
ikke at tage arbejdet. Der opfordres til varsomhed, da vi er i fredstid, og konkrete udmeldinger
kan skade os. Generelle udmeldinger ang. arbejdsmarkedet bør være OK.
iv. Universitetsansattes udvalg (UAU)

Verserende sag på Århus universitet.
v. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU)

Regnskab fra TRYG ser fint ud trods rejseforsikringer og corona (men mindre indbo). Gavekort til
Netto (ved tilkøb af lille forsikringspakke) bliver en realitet (500x500 DKK). Vi får fremvist merch, et
lille ’Privacy kit’ TRYG har lavet til FADL.
Der er kommet nemmere tilgang til telefonisk forsikringshjælp.
vi. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU).

Arbejder på ’Best practice’ i klinik som tages med videre til YL og FAS.
e. FADLs Forlag

Trods Covid-19 har der været godt gang i salget af lærebøger. Bredmarked udfases. År til dato
regnskab er 300.000 DKK foran budget.
f.

Andre

Intet andet.
15. Snackansvarlige til næste møde

KKR10 afholdes onsdag d. 9. september kl. 16.15. Clara og Emma vælges som snackansvarlige.
16. Eventuelt

Med venlig hilsen
Linnea Aquaninna Gerdes
Kredsformand, FADL København
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