
 
 
 
 

 

Foreningen af Danske Lægestuderende 
Københavns Kredsforening 

FADLs Kredsforening, 
København 
 
Blegdamsvej 26 
2200 København N 
Tlf 3520 0253 
Mail kkf@fadl.dk 
Web www.fadl.dk 

Referat repræsentantskabsmøde nr. 1 (KKR1) 
26. oktober 2016 
 
 
Til stede:  
Ossian, Mads Helsted, Sebastian, Claas, Maria Hilscher, Emma, Maria Vestager, 
Thomas, Annarita, Katrine Iversen, Niels Bjørn, Tue, Tobias, Nicolai, Jonas, Linnea, 
Niels, Urd, Andreas, Kristian, Mads Koch 
 
Kommer senere: Katrine Thomsen, Malthe, Katrine Feldballe 
Går tidligere: Kaare, Patrick, Andrea 
 
Ikke til stede: 
Josefine 
 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent (Forslag: Mads Helsted) 

Mads valgt 
b. Valg af referent (Forslag: Sebastian)  

Sebastian kommer senere, Linnea er referent 
c. Valg af facebookansvarlig 

Claas valgt? 
d. Godkendelse af referat (KKR10)* 

Referatet godkendes 
e. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes 
 

2. Orientering om det afholde valg til repræsentantskabet 
Kort mundtlig orientering om det afholdte valg. 
 
Kun kampvalg om repræsentantskabspladser. Efterfølgende er flere inte-
resserede kommet til – de vil gerne stille op næste år, hvilket er positivt.  
Stemmeprocent 14%. Valgdagene på Panum gik medium, der skal skabes 
mere fokus på valget, således stemmeprocenten bliver højere.  

 
3. Forretningsorden for repræsentantskabet* 

Godkendelse af forretningsordenen. 
 
Se bilag 
Forretningsordenen godkendes 

 
4. Politikerkursus 26-27. november 

Primært for nye repræsentanter. KKF har 8 pladser, skal vi tilkøbe i tilfæl-
de af mange gerne vil deltage? Tilkendegivelse om hvem der gerne vil 
med. 
 
Punktet tages under punkt  14: Mødeplan 2016-2017 
 

5. Beretning om det forgangne år og seneste generalforsamling* 
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Kort orientering om det forgangne års arbejde samt den netop afholdte 
generalforsamling. Årsberetning samt referat fra generalforsamlingen fo-
refindes i bilag. 
 
Ossian orienterer. Underskud i 2015 pga. underskud fra forlaget. I år har 
vi valgt, at lægge et investerende budget, hvor der er budgetteret med et 
underskud. Det vil give flere penge til medlemmer i form af f.eks. kurser. 
Vi skal investere i medlemmerne.  
Puljetillægget var til debat, men det blev besluttet, at beholde det som 
det var. Transportaftalen gik igennem takket være en godt arbejde fra 
OU. Samdriftsaftalen blev gennemført. 
 
Generalforsamlingen: 
Ossian orienterer. Der var vedtægtsændringer til debat, hvilket der ikke 
var den store opbakning til, til generalforsamlingen. Klaus er dog i gang 
med at kigge på det og der vil blive arbejdet videre i det kommende for-
eningsår sammen med KKR-formanden.  
Urd vil gerne starte en arbejdsgruppe i forhold til vedtægter og gennem-
sigtighed. Dette diskuteres.. 
Forslag:  
1. Vi skriver direkte til Sarah 
2. Tage fat i Sarah og spørge, hvad hun gerne vil diskutere 
3. Niels Frederich foreslår, at man kan invitere til en gennemgang for 

medlemmer umiddelbart inden næste generalforsamling 

Ossian skriver til Sarah 
 
Generalforsamlingen skal justeres til næste år. Vi skal være bedre til at 
kommunikere ud til vores medlemmer, være mere synlige. 
 
Claas fortæller om det nye introforløb for nye studerende. 
Der er for få 1. semesterstuderende, der har meldt sig ind 
 
Kommentarer til referatet fra generalforsamling 
Den sidste sætning i punkt 10 er stoppet midt i, der skal tilføjes ’udfylder 
krav på nettet’.  
 
 

6. Vedtægtsændringer* 
Endelig godkendelse af vedtægtsændringer. 
 
Se bilag 
Vedtægtsændringerne godkendes 
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7. SKAL FØRST BEGYNDE KL. 16.00 
Valg af formand, bestyrelsens 6 medlemmer samt 3 suppleanter 
Der skal vælges seks bestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter. Opstil-
lingsberettigede er repræsentanter. 
 
Formand: 
Ossian 
 
Bestyrelse: 
Tobias 
Linnea  
Thomas  
Andrea  
Kristian  
Mads K  
Josefine  
Katrine F  
Mads H  
Claas  
 
Suppleanter: 
Urd 2. suppleant 
Mads K 
Josefine 
Tobias 3. suppleant 
Linnea 1. suppleant 
 
Det vedtages, at bestyrelsen også er bestyrelse for vagtbureauet 

 
8. Valg af 3 repræsentanter og 4 suppleanter til Hovedbestyrelsen 

Der skal vælges 3 medlemmer samt 4 suppleanter. Opstillingsberettigede 
er repræsentanter. 
 
Hovedbestyrelse: 
Tobias 
Annarita 
Thomas 
Mads K 
Kristian 
Josefine  
Claas  
 
Suppleanter:  
Mads K 3. suppleant 
Tobias 2. suppleant 
Kristian 1. suppleant 
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Josefine 4. suppleant 
 

9. Valg til udvalg under Hovedbestyrelsen 
Opstillingsberettigede er repræsentanter og suppleanter. 

 
a. Valg til Overenskomstudvalget (OU) 

Der skal vælges 4 medlemmer. 
 
Katrine T  
Andrea  
Maria V  
Nicolai  
Kaare  
 

b. Valg til Lægevikargruppen (LVG) 
Der skal vælges 4 medlemmer. 
 
Katrine I 
Katrine F 
Tue 
Niels F 
Sebastian 
Ossian (Førstevalg, hvis ekstra pladser) 
 

c. Universitetsansattes udvalg (UAU) 
Der skal vælges 3 medlemmer. 
 
Emma 
Josefine 
Mads K 
Annarita 
 

d. Nationalt medlemsfordelsudvalg (MFU) 
Der skal vælges 3 medlemmer. 
 
Tobias 
Mads K 
Nicolai 
 

e. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
Der skal vælges 4 medlemmer. 
 
Claas 
Emma 
Annarita  
Tue  
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Linnea 
Niels F 
Kaare 
 

f. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 
Der skal vælges 3 medlemmer. 
 
Andreas 
Urd 
Kristian 
Maria H 

 
10. Valg til Forlagets bestyrelses 

Der indstilles til, at dette valg udskydes til foråret. Så det lægger tættere 
på forlagets generalforsamling. 
 
Det godkendes 
 

11. Nedsættelse af lokale udvalg 
Opstillingsberettigede er repræsentanter og suppleanter. 

a. Arrangements- og foredragsudvalget (AFU) 
Linnea, Maria V, Maria H, Annarita, Sebastian, Andreas, Malthe, 
Josefine 
Annarita indkalder 
 

b. Lokalt medlemsfordelsudvalg (MFU) 
Tobias, Niels Bjørn, Claas, Mads, Thomas 
Claas indkalder 
 

c. Kursusudvalget 
Katrine T, Kristian Sebastian, Ossian, Emma, Nicolai, Katrine I 
Katrine T indkalder 
 

12. Virksomhedsplan 
Kort orientering om arbejdet med det kommende års virksomhedsplan. 
 
Ossian orienterer. Målsætningen for det kommende år, som vi ikke er go-
de nok til at læse. Derfor laves det om til de 10 bud, der er nemmere at 
forholde sig til. De kommer desuden til at hænge rundt omkring.  
De 10 mål laves torsdag d. 10. november kl. 14-16/17 
 

13. Lukket orienteringspunkt 
 

14. Mødeplan 2016-2017* 
Orientering om ændringer i mødeplanen. 
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Der er afsat penge til politikerkursus d. 26.-27. november, hvilket hoved-
sageligt er tiltænkt nye reppere. KKF har 8 pladser.  
Kurset er tiltænkt som en introduktion til nye, hvilket vil være program-
met lørdag. Søndag vil handle om OK. 
Nye interesserede: Tue, Malthe, Jonas, Andreas 
Der er også gamle, der er interesserede. Ossian sender en mail med ende-
lig tilmelding 
 

15. Meddelelser 
a. Kredsforeningen (KKF) 

i. Status på igangværende projekter1 
Ossian præsenterer Google Docs dokumentet med pro-
jekter.  

ii. Medlemsfordelsudvalget (MFU) 
Claas orienterer. Aftalen med Academic Books kører. Ide-
en er at lave semesterspecifikke tilbud, startende til jul 

iii. Kursusudvalget 
Katrine T orienterer. Nyt økonomikursus hos Lægernes 
Bank. Der lånes nye ultralydsmaskiner til det nye ultra-
lydskursus 

iv. Arrangements- og foredragsudvalget (AFU) 
Sebastian orienterer. Julebanko er næste arrangement og 
der skal skaffes præmier, hvilke alle reppere gerne må 
komme med ideer til. Man kan få en standardformular af 
AFU. 

v. Sekretariatet 
Gunnar orienterer. Generalforsamlingerne er gået godt i 
alle kredse. Beretningerne fra udvalgene har været ekstra 
gode. 
Næste opgave bliver en god introduktion for de nye rep-
pere og der sker konstituering. 

b. Tillidsrepræsentanter (TR) 
Patrick orienterer. Fokus har været synlighed for medlemmerne. 

c. Vagtbureauet (KVB) 
Ossian orienterer. Det går rigtig godt med vagtdækning. Det skyl-
des, at der bliver brugt flere FADL-vagter på afdelingerne. Der 
kommer til at være et økonomisk overskud 

d. Hovedforeningen (HF) 
i. HB formand 

Mads orienterer kort. Der skal gennemgås økonomi og 
repræsentanter nationalt skal på seminar. Der er afhold 
GF i alle kredsene, der alle gik godt.  

                                                
1 På: 
https://docs.google.com/document/d/1nK2zYTgULoa4_WmfsQvaKMWoMq1SUkaxsEV3tLzemE/edit
?usp=sharing 
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ii. KKFs HB-medlemmer 
iii. Nationalt MFU 

Tobias orientere. Forsikringsforhandlinger starter så småt 
iv. Overenskomstudvalget (OU) 

Andrea orienterer. Kravindsamlingen er startet. Projekter 
er, at SPV-uddannelse skal certificeres, der skal kæmpes 
for hepatitisvaccine.  
Der er skrevet hvidbog til brug for overenskomstudvalg.  

v. Lægevikargruppen (LVG) 
Katrine F orienterer. Rapporten er færdigskrevet, afven-
ter forhandlingerne  

vi. Universitetsansattes Udvalg (UAU) 
Marie orienterer. Der er kommet ny forhandlingsleder 

vii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 
Kristian orienterer. De har været på generalforsamlinger 

viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
Mads H orienterer. UPU arbejder med en fælles udmel-
ding med Yngre Læger omkring SU-nedskæringer. God 
demo 

e. Forlaget 
Niels Bjørn orienterer. Der udgives nye bøger, herunder kogebø-
ger.  

f. Andre 
Claas fortæller om et netop afholdt skrivekursus og opfordrer til, 
at flere reppere møder op.  
Andrea fortæller, at der kommer til at være fredsvalg på SUND. 
Der kommer til at være kampvalg til universitetsbestyrelsen.  
Gennemgående spares der meget på de bløde fag. 

16. Farvel og tak til repræsentanter, der ikke længere fortsætter 
 

17. Eventuelt 
Claas fortæller, at alle er meget velkomne til UPU-møder.  
Katrine F opfordrer til, at møderne ikke ligger så tidligt, specielt det kon-
stituerende møde  
Linnea starter FADL København på Instagram. Inputs er meget velkomne.  
Katrine T fortæller om karrieredagen, der blev arrangeret lidt i sidste øje-
blik. Vi havde en rigtig dårlig plads, men næste år bliver det i tårnet, så 
forhåbentligt kan arrangementet blive bedre. Katrine F supplerer med, at 
der ikke var mange, der meldte sig. Det kan vi godt gøre bedre.  
 

18. Snackansvarlige til næste møde 
KKR2 afholdes 21. november 2016. 
 
Emma og Maria 
 

Med venlig hilsen  
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Ossian Gundel 


