Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 (KKR1)
AFHOLDES TIRSDAG D. 22. OKTOBER 2019 KL. 16.15 I KANTINEN
AFBUD: Viktoria Sigsgaard, Frederikke Prætorius.
TIL STEDE: Ossian, Claas, Andrea, Linnea Thye, Kaare, Peter, Niels Bjørn, Amalie, Johan, Malou,
Anna, William, Josefine, Marie, Moises, Tobias, Magnus, Mikkel, Olivia, Maria, Anders, Christian,
Thomas, Clara & Katrine (kom kl. 18.30).
(Afgående repræsentanter/suppleanter: Kristian, Malthe, Johanne, Mads K, Mo, Eva (kom kl.
17.20), Katrine I (kom kl. 17.25), Mads H (kom kl. 17.30) Tue (kom kl. 18.00)).
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet.
FORSLAG TIL DAGSORDEN
1. Formalia
a. Valg af dirigent (Forslag: Claas)
Valgt
b. Valg af referent (Forslag: Ossian)
Valgt
c. Valg af SoMe ansvarlig
Kaare er valgt
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR9, KKR10)*
KKR9: Godkendt uden anmærkninger.
KKR10: Godkendt uden anmærkninger.
e. Godkendelse af dagsordenen
Nyt punkt 16, C, i: Receptionen.
Nyt punkt 14: UAU og SUL.
2. DEBATPUNKT
V. Niels Bjørn og Ossian
Der debatteres om FADL København skal have en alkoholpolitik.
Repræsentantskabet ønsker, med snævert flertal, at FADL København får en alkoholpolitik.
3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet*
Forretningsordenen for repræsentantskabet gennemgås med præsentation af ændringerne, inden den godkendes.
V. Linnea Thye
Tilføjeler og rettelser gennemgås ved Linnea (se bilag). Der stilles spørgsmål til enkelte paragraffer,
uden ændringsforslag.
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Forretningsordenen godkendes enstemmigt.
4. Beretning om foreningsdrift i det fortløbende foreningsår samt generalforsamlingen*
Beretninger fra det forgange år findes i bilag.
V. Linnea Thye
Beretning: Kort oplæg ud fra bilag om foreningens drift det forudgående år. Kan læses i dybden i
bilag. Der er ingen kommentarer eller bemærkninger til beretningen.
GF: Der deltog ca. 60 medlemmer. Enighed om, at det var en god generalforsamling med god
stemning. Det kommenteres, at studenterklubben var i meget, meget dårlig rengøringsstand under GF, hvilket er ærgerligt, når vi har gæster udefra. Opfordring til, at der deltager flere medlemmer til næstekommende års GF – et tilbagevendende problem. Der manglede hænder til oprydningen.
5. Beretning om det afholdte valg til repræsentantskabet
Der var i år 28 kandidater på valg. 262 medlemmer har stemt til valget, hvilket giver en
stemmeprocent på 11. Der er i alt afgivet 1.563 stemmet. Valgresultatet bliver offentliggjort på hjemmesiden og kommer desuden i MOK i den førstkommende uge.
V. Linnea Thye
Ovenstående tages til efterretning. Det bemærkes, at repræsentantskabet derfor ikke kan være
fuldendt konstitueret før klageperioden er udløbet.
Stemmeprocent: Udtrykkes ærgrelse omkring den lave stemmeprocent. Denne hænger muligvis
sammen med, at man har flyttet reminder/morgenmad til FADL-huset. Der stilles forslag om at
rykke arrangement til Panum ved næste valg. Samt at fortsætte med at lave meget PR omkring valget og GF.
6. Valg af kredsformand
Kredsformanden vælges ved simpelt flertal. Valgbare og stemmeberettigede er de 21 repræsentanter.
Linnea stiller op uden modkandidat.
Linnea Gerdes er valgt som Formand for FADL København 2019-2020.
7. Valg af bestyrelsen
Bestyrelsen vælges ved simpelt flertal. Valgbare og stemmeberettigede er de 21 repræsentanter. Bestyrelsen i Københavns Kredsforening er ligeledes bestyrelse i Vagtbureauet.
a. Valg af 6 ordinære medlemmer
Opstillede: Andrea, Amalie, William, Tobias, Thomas, Christian, Ossian &Claas.
Valgte:
• Ossian
• Christian
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•
•
•
•

Tobias
William
Andrea
Claas

b. Valg af 3 suppleanter
Opstillede: Amalie, Niels B & Thomas.
Valgte:
1. suppleant: Amalie
2. suppleant: Thomas
3. suppleant: Niels B
8. Tilmeldingen til kredsforeningens udvalg (lokale udvalg)
Repræsentanter og suppleanter kan melde sig til de lokale udvalg.
a. Kursusudvalget
Medlemmer: Malou, Viktoria, Frederikke & Amalie.
Frederikke indkalder til første møde.
b. Medlemsfordelsudvalget
Medlemmer: Kaare, Maria, Niels B, Tobias, Ossian & Claas
Kaare indkalder til første møde.
c. Arrangement- og foredragsudvalget
Medlemmer: Christian, Peter, Anna, Josefine, William Marie, Magnus, Mikkel, Anders, Emma, Johan & Viktoria.
Christian indkalder til første møde.
9. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt flertal. Kredsformanden er født medlem af hovedbestyrelsen. Valgbare og stemmeberettigede er de 21 repræsentanter.
a. Valg af 3 ordinære medlemmer
Opstillede: William, Tobias & Christian.
Valgte: William, Tobias & Christian.
b. Valg af 4 suppleanter
Opstillede: Ossian, Amalie, Anna & Thomas
Valgte:
1. suppleant: Anna
2. suppleant: Thomas
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3. suppleant: Amalie
4. suppleant: Ossian
10. Valg til hovedforeningens udvalg
Valgbare og stemmeberettigede er de 21 repræsentanter og de 7 suppleanter. Valget afgøres ved simpelt flertal.
a. Uddannelsespolitisk udvalg
Valg af 4 medlemmer
Opstillede: Clara, William, Emma, Josefine & Olivia.
Valgte: Clara, William, Emma & Olivia.
b. Overenskomstudvalget
Valg af 3 medlemmer
Opstillede: Kaare, Moises, Olivia, Johan & Viktoria.
Valgte: Johan, Moises & Kaare.
c. Lægevikargruppen
Valg af 3 medlemmer
Opstillede: Thomas, Anders & Frederikke.
Valgte: Thomas, Anders & Frederikke.
d. Universitetsansattes udvalg
Valg af 2 medlemmer
Opstillede: Magnus & Josefine.
Valgte: Magnus & Josefine.
e. Nationale Medlemsfordelsudvalg
Valg af 3 medlemmer
Opstillede: Malou, Anna, Magnus og Maria.
Valgte: Malou, Anna og Maria.
11. Indstilling af kandidater til FADLs Forlags bestyrelse
Valgbare og stemmeberettigede er de 21 repræsentanter og de 7 suppleanter. Valget afgøres ved simpelt flertal.
Denne indstilling kan skydes til foråret tættere på Forlagets generalforsamling.
Beslutningen udskydes til et repræsentantskabsmøde tættere på Forlagets generalforsamling.
12. Samarbejde med Nordic Medicare*
Vi har fået en henvendelse fra Nordic Medicare angående et eventuelt samarbejde.
V. Linnea Thye
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Der er holdninger for og imod et samarbejde. Det giver penge i kassen, men modsat modarbejder
det PLO’s holdning og retning og kan mudre vores forhold til dem.
Det besluttes at der laves en research forud for et punkt på kommende repræsentantskabsmøde.
Ossian skriver til repræsentantskabet ift. møde datoer.
Der afstemmes omkring hvordan repræsentantskabet skal svare på Nordic Medicare.
Flertal for at afvise tilbuddet – Linnea skriver svar.
13. Planlægning af Landsrepræsentantskabsmøde d. 8.-10. november i København
Vi skal afholde L-rep i København til november og der skal nedsættes en arbejdsgruppe,
der gerne vil stå for planlægning af weekenden, herunder sociale aktiviteter.
På sidste møde meldte Claas, Magnus og Kaare sig.
V. Claas
Formatet landsrepræsentantskabsmøde præsenteres ved Claas, samt hvad dagsordenen er på det
første landsrepræsentantskabsmødet i det nye år her i København.
Der ønskes forstærkning til planlægningsgruppen: Clara og Olivia melder sig.
Claas indkalder til første møde.
14. UAU og SUL
Ved Mads K
Formanden i SUL har kontaktet FADL for at høre om FADL kan støtte SUL, ved jurist Klaus, ift. en
klagesag omkring glidning inden for overenskomstområdet, da vi sammen ”ejer” overenskomsten.
Sagen handler om en studerende der har arbejdet på CBS, men som ikke har været lønnet efter
vores overenskomst – som SUL mener den studerende skal placeres på.
Opfordring fra UAU er at vi støtter op om dette arbejde, ved FADL København godkender at Klaus
bruger sin tid på det.
Der er stemning for at vi støtter ved at yde bistand til SUL – det tages med videre af HB-medlemmerne.
15. Støtteansøgninger*
Der resterer 31.025 kr. af støttepuljen
a. Medicinerrevyen søger om 20.000 kr.
FADL København støtter med det fulde beløb med stort flertal
b. Medicinernes Boldklub søger om 8.649 kr. til taske og spillertøj
Forslag: 8.649 kr. / 7.500 kr / 6.000 kr. / 3.500 kr.
Flertal for at FADL København støtter med 7.500 kr.
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16. Mødekalender 2019/2020*
Til orientering findes mødekalenderen i bilag. Husk at skrive alle datoerne i kalenderen
med det samme.
Obs! KKR6 rykkes til torsdag d. 16. april.
17. Meddelelser
a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)
i. Status på igangværende projekter*
- Bredere/mere målrettet tilbud til studerende af anden etnisk herkomst end dansk: Nasra
skal slette.
- Kaare er på noget video halløj, som skal tilføjes.
- Studenterhusansvarlige: Der er fundet nøgle til studenterhuset, således at man nu kan se
hvad der gemmer sig på Torben Conrads gamle kontor. Der skal tages stilling til om FADL
Kbh skal have et rum derovre.
- Supku skal på igen - ansvarlige: Katrine, Ossian, Frederikke & Mikkel
- Nye repræsentanter: skal slettes.
- Ramadaen middag: skal på igen – ansvarlig: Kaare.
- Intro hæfte skal på igen – ansvarlige: Andrea og Peter.
- Strikkehækle-aften skal på – ansvarlige: Linnea, Katrine T.
- De 10 mål 2019: alle skal slettes.
- Kvinderne kampdag – ansvarlig: Olivia.

-

ii. Kursusudvalget
Kurserne kører
iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)

-

Intet
iv. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)

-

Intet

-

b. Tillidsrepræsentanterne (TR)
Der er ansat ny tillidsrepræsentant, Andreas. Der ansættes en ny tillidsrepræsentant igen
til januar, der er ansættelsessamtaler i december.

Ansat ny tillidsrepræsentant, Andreas. Der ansættet en ny
c. FADL København Vagtbureau (KVB)
Manglende dækning – aktuelt kun 25% af løsvagter. Afdelinger brokker sig over dårligere kompetencer fra vagttagerne, især angående kommunikation. Hospitaler i Region SJ vil meget gerne have
flere hold.
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i. Receptionen
Henvendelser ang. psykologbistand for medlemmer – ønske om, at vi har psykologer nogle dage
der står til rådighed på FADL.
Opdatering af dokument til receptionen om, hvorfor man skal være medlem af foreningen.
d. FADLs Hovedforeningen (HF)
i. Første. Hovedforeningsformanden
Brug de lægestuderende, der skal bruges folk til at tale med hospitaler og politikere. Følgende melder sig: Amalie, Malou, Clara, Anna, Kaare, Magnus, Olivia & Peter.
ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer
Dagsorden fra HB kommer med på næste repmøde.
iii. Overenskomstsudvalget (OU)
Se bilag.
iv. Lægevikargruppen (LVG)
Masserer af lægevikarer i det jyske. Enkelte sager ang forkert OK.
v. Universitetsansattes udvalg (UAU)
Se ovenstående.
vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU)
Ny aftale omkring pludselig skade på forsikringsordningen er nu på plads.
vii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
Udvalget er nedlagt. Tolk Danmark vil gerne holde foredrag Magnus tager sagen videre.
viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Se bilag.
e. FADLs Forlag
På trods af håb om positivt resultat, men aktuelt efter budget. Der har manglet KDO’er til det nye
semester.
f. Andre
- intet
18. Snackansvarlige til næste møde
Thomas og Maria
19. Eventuelt
- Christian vil gerne være ansvarlige for støtteansøgning fra repræsentantskabet.
Med venlig hilsen
Linnea Gerdes
Kredsformand, FADL København
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