Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

REFERAT TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 8 (KKR8)
TORSDAG D. 20. JUNI KL. 16.15 I KANTINEN
AFBUD: Frederikke, Viktoria, Kaare, Malthe, Kristian
Deltagende: Claas, Linnea, Ossian, Andrea, Katrine Thomsen, Mads Koch, Niels-Bjørn, Clara, Eva,
Mads Helsted, Katrine Iversen, Mo, Katrine Feldballe, Niels-Emil, Anders, William, Tobias, Moises,
Magnus, Nasra, Christian
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet.
FORSLAG TIL DAGSORDEN
1. Formalia
a. Valg af dirigent (Forslag: Claas)
Claas vælges
b. Valg af referent (Forslag: Johanne)
Christian vælges
c. Valg af SoMe ansvarlig
Niels-Bjørn vælges
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR7)*
Ingen kommentarer. Godkendes
e. Godkendelse af dagsordenen
Punkt om hjemmeside optages som nyt punkt 11
2. Samdrift 2.0*
De nye samdriftsaftaler er blevet diskuteret i HB, hvorfor de nu skal vendes ude i kredsene,
hvor vi skal tage stilling til det forslag til den nye aftale, der findes i bilag.
V. Claas
Claas præsenterer. Udkast til samdriftsaftaler, sidst behandlet på HB møde d. 25. maj. Bred enighed om de enkelte punkter i samdrift på tværs af landet. Behov for uddybning både i sekretariat og
på HB møde viser, at der også er enighed, om disse punkter. Claas gennemgår disse, fremgår af udsendte bilag.
Spørgsmål vedr. ansatte vs. godtgørelse af repræsentanter der løser opgaver udenfor repræsentantskabet; det er stadig muligt at godtgøre repræsentanter.
Diskussion om netto-indeks-regulering. Argumenter for; lønninger stiger, papir bliver dyrere, inflation gør sin ting. Argumenter imod; ved ikke at automatisk regulere, kræver det, at HB tager stilling til økonomien i Hovedforeningen. Hvis der ikke er behov for yderligere diskussion om økonomien, kan man regulere efter netto-indeks-regulering.
Mht. budget; budget planlægges ved kontingent fastsættelse. Det skal klarificeres, om der menes
kredsenes, eller HF’s.
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Vedr. Aarhus kontingent betaling til HF; Aarhus har fritaget 1. semester fra kontingent i deres forening. Skal de således også betale kontingent til HF for disse medlemmer?
Diskussion - argument for og imod
For: På længere sigt kan det give flere medlemmer i både Aarhus kredsforening og i Hovedforeningen. De nye medlemmer på 1. semester, bruger ikke mange af FADL’s tilbud, og er således ”ikke
dyre i drift”. Modigt tiltag, kan hjælpe på tilslutningen til FADL, hvilket også, ikke blot økonomisk,
styrker foreningen.
Imod: Man skal betale for de tilbud der findes i Foreningen, uanset om man anvender dem. Svært
at lave en generaliseret undtagelse, på en forsøgsordning - nemmere at lave en generaliseret regel. Punkt 12.b giver stadig nogle muligheder for dispensation.
Yderligere, fra næste semester af, kan vi se effekten af forsøget. Der får de nye studerende (nu på
1. semester, ved næste semester på 2. semester), betalingsopkrævning. Herefter kan det, begyndende, tolkes hvordan forsøget er gået.
Vedr. punkt 16; det skal fremgå, at Hovedforeningensformanden, også deltager i statusmøde ved
behov. Bliver pointeret, at det oftest er statusmøde omhandlende driften af foreningerne.
Vedr. opsigelse af samdriftsaftaler; det pointeres; længere opsigelse end 6 mdr. Det skal fremgå, at
opsigelse kun findes ved flertal (enten simpelt eller 2/3 flertal) i HB, eller flertal (simpelt eller 2/3
flertal) i kredsene. Der bliver desuden konsekvensrettet vedtægter i både HF og i de enkelte kredse,
så der er overensstemmelse.
Diskussion vedr. LREP / HB; skulle man tage beslutning om opløsning af samdrift på et LREP fremfor i HB-regi? Argumenter; HB er forretningsførende udvalg for LREP, håndterer HF’s økonomi. Desuden kan det risikeres, at der, hvis beslutningen skal tages på et LREP med få deltagende, at en enkelt kreds kan opnå fx simpelt flertal.
De store linjer / uenighedspunkter:
- Hold fast i, at der skal betales for alle medlemmerne i alle kredse
- Aflønning af repræsentanter der laver ’sekretariats’ arbejde, få skrevet et par linjer om det
- Aarhus må godt køre deres forsøg, uden at betale for deres 1. semester studerende
- Netto-pris-regulering vs. stillingtagen; et par linjer om processen
- Flertal i forhold til at opløse samdriftsaftaler - 2/3 flertal
- Cash-Flow proces; penge fra medlemmer til kredsene og herefter videre til HF, eller den anden vej rundt; kontingenter fra medlemmer til HF, og herefter videre til kredsene.
o Der er stemt for, med 2/3, at bruge den lige fordelingsmodel, som er foreslået.
o Der hvor pengene bruges, er i HF til lønninger bl. a. Hvis der mangler penge, lige
pludselig, gør det ondt på medarbejderne. Ønske om at penge kommer først til HF,
så der er sikkerhed hos medarbejderne.
o Ønske om en diskussion af ’kombinationsmodellen’. Hvis der ikke findes stemning
for dette, er den lige fordelingsmodel (qua de er meget ens), også fint for København.
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Vedr. fritagelse for ikke betalende medlemmer; gå til det med Københavns bedste interesse, men vi
skal ikke være smålige over det.
Skal ikke fremgå af samdrift. Der kan tages stilling til evt. dispensation, når vi kan se resultatet i
efteråret.
Uklar omkring kontingentfritagelse og disses evt. kontingent til HF: i fremtiden kan det være, at de
andre kredse (Kbh og Odense) står i samme situation, det er uvist.
Vi hjælper hinanden, men det kan økonomisk gå udover de andre kredse. Aarhus’ forsøgsordning,
må de selv stå på mål for. På et senere tidspunkt, fx ved årsskiftet, kan ordningen vurderes igen.
Vi kan også vise velvilje, og sørge for, at aftalen revideres igen ved årsskiftet, når vi bedre kan se
effekten af forsøget.

3. Oprykning af suppleanter til repræsentanter
Idet flere repræsentanter stopper i repræsentantskabet slut juni, rykkes suppleanter om
som repræsentanter.
V. Linnea
En del repræsentanter bliver læge. Således oprykkes suppleanter i både KKF bestyrelse og i HB’s bestyrelse op på repræsentanters pladser.
4. Valg til bestyrelsen
Der skal vælges to suppleanter til KKF’s bestyrelse, der samtidig vælges som suppleanter til
vagtbureauets bestyrelse.
Til information er der møde følgende datoer i efteråret: onsdag d. 28. august, mandag d.
16. september og torsdag d. 10. oktober.
V. Linnea
1 repræsentant i bestyrelsen bliver læge, 1 suppleant i bestyrelsen bliver læge. 1. suppleant rykker
op som ordinært medlem, 3. suppleant rykker op som 1. suppleant.
Der skal således vælges ny 2. og 3. suppleant til bestyrelsen.
Opstiller; Mo Haslund, Mads Koch, William Wendler. Motiveret opstilling.
Valgte er Mo Haslund som 2. suppleant, Mads Koch som 3. suppleant
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5. Valg til hovedbestyrelsen
Der skal vælges tre suppleanter til hovedbestyrelsen.
Til information er der møde følgende datoer i efteråret: onsdag d. 4. september og fredag
d. 27. september.
V. Linnea
Opstiller; Magnus Gibson, Tobias Berg, William Wendler, Clara Mellergaard, Mads Koch. Motiveret
opstilling.
Valgte er Tobias Berg som 2. suppleant, William Wendler som 3. suppleant og Clara Mellergaard
som 4. suppleant.
6. FADL på rustur
Der vil være en status på tilbagemeldinger fra repræsentantskabet ift. hvor mange, der
gerne vil være FADL på rustur.
V. Linnea
FADL besøger rusturene der afholdes af Rusvejledningen for Medicin i slutningen af august, og fortæller om foreningen, VB og alt det løse. Tidligere har 6-8 deltaget fordelt over 2 hold, som besøger
hhv. 3 og 4 rusture.
Clara, Niels-Bjørn, Claas, Malthe og Kaare har tilkendegivet at gerne vil deltage.
Katrine T kan deltage 19. og 20. august.
Kan vi få tidligere repræsentanter til at deltage? Generelt ja; de kender foreningen, og har brugt en
del tid her.
Dagen før Rustur på KUA; alle nye studerende er inviteret til en dag på KUA, som er første kontakt
med universitetet. Medicinerrådet har tidligere stået for det, vi deltog også sidste år. Kunne vi lave
et samarbejde igen i år, eller evt. selv tage styring? Andrea og William får definitivt diskuteret det i
MR.
Ønske om at FADL kan tage styring, muligheder for det, eller fortsat samarbejde vil blive vendt i
Medicinerrådet.
Hvem ønsker at deltage? Katrine Thomsen, William, Nasra, Claas, ½ Andrea, Ossian.
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7. Indsats for nye repræsentanter
Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen angående indsats for nye repræsentanter.
Tanker og ideer fra arbejdsgruppen vil blive præsenteret på mødet.
V. Ossian
Ossian og Niels-Bjørn præsenterer ideer fra arbejdet
Før generalforsamling
Mindre ’facer’ på Panums gange. I stedet skal der prikkes på skuldrer. Intern konkurrence i repskabet; hvem kan prikke flest på skulderen mhp. at blive repræsentanter?
Til første fredagsbar: stå i bar i et par timer, lidt med gratis øl / sodavand til nye studerende, og få
snakket med nogle af de nye studerende. Få sat ansigter på dem, høre om nogle er interesserede i,
at blive en del af repræsentantskabet
Videokampagne med fokus på en del af de ting, som vi går og bruger tid på.
Efter generalforsamling
Mentor-mentee ordning; mere fokus på, hvad opgaven som mentor indebærer.
Afholde nogle møder mentor-mentee før første repræsentantskabsmøde, få forklaret hvad arbejdet i repræsentantskabet går ud på.
Halvdagsmøde før første repræsentantskabsmøde. Gennemgang af udvalg, hvad de laver og hvorfor det er sjovt. Fællesspisning om aftenen
Løbende
Ændret tilgang til vores arrangementer; det handler ikke om at stå sine 2 times ’værnepligt’. Det
skal være sjovt at stå i bar og få snakket med medlemmer og andre studerende.
Temadiskussion / debat på hvert repræsentantskabsmøde. Ikke et langt indslag, men med mulighed for at udfolde sig debatteknisk og engageret. Det har tidligere givet rigtig gode møder
Repræsentantskabsweekenden; rykkes tilbage til foråret. Pointen er; en del har allerede planer den
weekend. Det kan være overvældende at tage en weekend afsted, hvis man ikke kender folk. Således bedre at den er senere i repræsentantskabsåret.
Dog skal der stadig ske noget i efteråret; et heldagsarrangement med politisk debat, ’ud-af-huset’
oplevelse - teambuilding. Afsluttende middag i hyggelige omgivelse i FADL huset.
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Kommentarer
Fredagsbar; husk at tidligt ikke 15-17. Overvej tidspunktet.
Barplan; risiko for, at folk slet ikke står i bar så. Det kan blive farligt.
God ide at rykke repweekend, og fint forslag til ’substitution’
Støtte til fredagsbar-tiltag.
Debatter; strålende. Overvej om man også kan debattere samfundsrelaterede emner, så det ikke
kun handler om FADL internt
Prik på skulderen; scoreboard i Hulen
God ide med videokampagner, kan virkelig skabe noget awareness og hype omkring repræsentantskabet og arbejdet samt resultater
Pop-up kontorer mv. - kan medarbejdere løfte en del af denne opgave? Givet er professionelt look
Billede af generisk repræsentantskab giver måske ikke så meget - hiv fat i folk, snak med dem og
hør om de er interesseret. Kan være intimiderende at være med til at møde
nMFU overvejer også tiltag til rekruttering og kampagner generelt. Også på vej væk fra ’facer’kampagner, fx maj kampagnen. Spørg medarbejderne; hvorfor vil de bruge tid på at samarbejde
med os?
Brug MOK bedre - kan være intimiderende at melde sig til FADL repskab. Overvej solstråle historierne, og læs hvem vi er. Hvorfor valgt vi at bruge tid i repræsentantskabet?
Implementering
Ossian styrer priksystem
Reppere der også er i HG får styr på Frebar
Linnea løfter en del opgaver i forhold til mentor-mentee, bestyrelse kan hjælpe
AFU kigger på ’vagtplaner’ til arrangementer
NB og Ossian kigger på debat til repræsentantskabsmøder
8. Studieundersøgelsen 2019
Studieundersøgelsen er blevet afsluttet og der vil på mødet blive præsenteret nogle af resultaterne fra undersøgelsen.
V. William
William præsenterer. Der ses stadig en del tristhed og stress blandt studerende. 8% flere angiver,
at de har søgt hjælp til håndtering af bl. a. stress (fra 39% til 47%) - spørgerammen er også udvidet
lidt, så der angives flere eksempler.
10% tager præstationsfremmende midler, fx betablokker
60% bruger interessetimer i forbindelse med forskning
27% med nogen risiko eller stor risiko for stress.
Løn ved forskning; en del kan have forsket på scolarstipendiat, men er ikke blevet helt færdige med
forskningen, og bruger nu interessetimer på, at få gjort deres projekt helt færdigt
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Fordel ved individuel besvarelse (by-opdelt), man kan bruge det overfor fakulteter og studieledere og pege direkte på de problemer vi finder i de enkelte byer.
Diskussion vedr. statistik; det kan godt bruges statistisk, selvom det nok ikke kan udgives som en
artikel
Politisk er det her et fremragende kort. Der er fokus politisk på stress og for meget pres i løbet af
barndom, ungdom og uddannelse. Vi viser her, at det er helt korrekt.
9. Generalforsamling 2019
FADL København afholder generalforsamling mandag d. 14. oktober. Deadline for opstilling
er d. 25. september og deadline for indsendelse af tekst og billede er d. 27. september.
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der vil stå for planlægning af generalforsamlingen.
V. Linnea
Linnea præsenterer hvad det indebærer at planlægge generalforsamling.
Ønsker at arrangere: Magnus, William, Mo, Andrea, Linnea og Christian
Ideer til generalforsamlingen? Arbejdsgruppen løser.
10. Landsrepræsentantskabsmøder i efteråret
Der afholdes landsrepræsentantskabsmøde d. 27.-29. september i Odense og igen d. 8.-10.
november 2019 i København. Sæt allerede nu kryds i kalenderne, så I kan deltage i begge
weekender.
V. Linnea
Orientering om datoerne.
11. Hjemmeside
Christian præsenterer. Der arbejdes på ny hjemmeside. Samme tilgang som læger.dk - her med
fadl.dk. Her kan man læse alt om Hovedforeningen, overenskomster, medarbejdere, tilbud, medlemsfordele og forsikring.
Herefter kan man klikke videre til FADL København, FADL Aarhus og FADL Odense.
På FADL København ser vi gerne:
Repræsentant oversigt; nogle linjer omkring hvem vi er, og hvad vi særligt arbejder med og står
får. Billeder af repræsentanter.
Oversigt over medarbejdere - billeder, navn og arbejde i FADL.
Mentorordning
Tillidsrepræsentanter
Kalender for møder og referater
Social kalender for arrangementer mm.
Støttepuljen
Psykologhjælp
Vedtægter og kredscirkulære skal kunne findes, men behøver ikke pryde forsiden
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12. Mødekalender*
Til orientering findes mødekalenderen i bilag
Til orientering. KKR10 i forlængelse af LREP er søndag den 29. september, og ikke fredag den 27.
september som angivet i kalenderen
13. Støtteansøgninger
Der resterer 53.025 kr. af støttepuljen
a. Benedicte Bitsch Lauritzen*
Søger om 33.700 kr. til at deltage i ICE Program
Der ønskes ikke at give støtte til enkeltpersoner i denne størrelse.
Afstemning; for 33.700 kroner, ingen for. Falder.
Mail med begrundelse, at vi ikke støtter enkeltpersoner med beløb i denne størrelse.
b. Selskab for Medicinsk Studenterforskning*
Søger om 20.000 kr. til afholdelse af Kongres for Medicinsk Studenterforskning
2020
Pointe; send ansøgning til FADL Aarhus, da Medicinsk Studenterforskning kommer fra Aarhus.
PUFF kan lave et samarbejde, og ansøge os.
Forslag stilles om 5.000 kroner.
Forslag stilles om 10.000 kroner.
Afstemning, fra mest vidtgående
20.000 kroner; ingen for
10.000 kroner; 5 for, 10 imod.
5.000 kroner; 11 for, 5 imod. Vedtaget. Der støttes med 5.000 kroner.
Anbefales også at søge Aarhus
c. Rusvejledningen for Medicin søger om 60.000 kr.*
Der afsat 60.000 kr. i budgettet til rusvejledningen og pengene tages dermed ikke
fra støttepuljen.
Rusvejledningen støttes med 60.000 kroner.
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14. Meddelelser
a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)
i. Status på igangværende projekter*
Ramadan-venlig middag; meget stor tilslutning, folk på venteliste! Rigtig godt arrangement
Navneskilte til klinik; rigtig mange medlemmer, som har bestilt navneskiltet.
MFTL eksamen (OSCE’n for læger fra udlandet, der vil praktisere i Danmark); snak med YL er begyndt om et fælles projekt.
Samarbejde med SupKu går strålende. Omkring 62 pladser købt gennem rabatten. SupKu overvejer
at åbne op for nogle gamle kurser, der tidligere er blevet nedlagt.
ii. Kursusudvalget
Der er blevet ansat en medarbejder med særligt fokus på kursus - det er Katrine Thomsen, der også
er repræsentant.
Derudover er Mo Haslund blevet ansat til at løse en del kommunikationsopgaver - også repræsentant.
iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)
Kandidatreception på onsdag. 13 - 15.
iv. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)
DHL er fredag den 30. august. Der kommer til at ske en masse PR fra nu af og frem
b. Tillidsrepræsentanterne (TR)
Intet nyt siden sidst
c. FADL København Vagtbureau (KVB)
Nyt SPV hold i Køge - stor tilslutning til dette.
Opskrivning til vagter, nyt system implementeres snart. Mobil-venlig løsning, større fleksibilitet i
forhold til opskrivning. Alle hold bliver også en del af det nye system - som også omfatter hviletidsbestemmelser.
Muligt at lønnen også kan blive en del af den nye opskrivning - så lønbilag udfases.
Der kigges også på 4-timers vagter, og ikke kun de klassiske 8-timers vagter.
Lille teaser for VT og psyk hold på Grønland - mere information følger.
d. FADLs Hovedforeningen (HF)
i. Hovedforeningsformanden*
Skriftligt bilag.
ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer
Diskuteret under samdrift.
iii. Overenskomstsudvalget (OU)
Intet nyt siden sidst
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iv. Lægevikargruppen (LVG)
FADLs guide til arbejde som lægevikar (tidl. ’den lille røde’) nyudkommet i alle byer.
Afholdt lægevikarkurser i alle byer.
En del af blevet læger fra LVG, Per fra Aalborg er blevet valgt som ny formand.
v. Universitetsansattes udvalg (UAU)
Grænseaftale med HK er stadig fokuspunkt
vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU)
Majkampagne revideres
vii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
Der kigges stadig på Tolkegebyr.
I forlængelse heraf, er FADL blev medafsender på et brev til sundhedsministeriet omkring tolkegebyr, mhp. at afskaffe det
viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
FADL har været på Folkemødet, og det har været en succes. Markeret os i debatter, og fået snakket
løst og fast med en masse andre deltagere.
Stort fokus på studieundersøgelsen, glæder sig til at præsentere det samlede resultat.
Mere PR fra Folkemødet. Nyhedsmail, Facebook opslag mv.
Møde i Lægeforeningen (vi har en plads i deres uddannelsesudvalg) - omhandlende KBU. YL’s repræsentant, var ikke tilhænger af at ændre KBU systemet med numre / vs matematisk algoritme.
Gunver Lillevang lytter meget til de studerende, og vil gerne have vores input. Hvad er FADL’s mening? Den har længe været, og er stadig, at KBU skal baseres på en matematisk algoritme.
Der ønskes en præsentation af denne.
Derudover pointeres det, at vi naturligvis ikke behøver mene det samme som YL / Lægeforeningen det gælder også for dette punkt.
e. FADLs Forlag
Der kommer en mere dybdegående mail.
I forhold til året, positivt resultatet indtil videre. Både på salg og bundlinje.
Der er budgetkorrigeret.
Bestyrelsesseminar; omkostninger i bund, paperbacks, billigere bøger, kan sælges billigere - håber
er, at det giver øget salg.
Digitalisering; Visionen: Fadlsforlag.dk - e-bog shop. Læringskurser. Metropol-platformen kommer
til at inddrage os også.
Publikation: Vi skal fokusere på medicinske fagbøger. Der bliver en del populærvidenskab også.
Bredmarked skal nedskæres, men der er allerede nogle titler på vej, som ikke kan afvikles før måske 2020.
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Piratkopiering; rettighedsalliancen har fundet en specifik case, som omhandler en gruppe studerende på KU, som havde deres eget bogbibliotek.
f. Andre
Intet
15. Snackansvarlige til næste møde
KKR9 afholdes torsdag d. 5. september kl. 16.15
Claas og Christian
16. Eventuelt
Stor applaus til ramadan-fællesspisning, det er et helt vildt godt arrangement. Ros til originale arrangør, Kaare.
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