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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 (KKR2) 
AFHOLDES MANDAG D. 18. NOVEMBER KL. 16.15 I KANTINEN 
 
AFBUD: Frederikke Prætorius, Viktoria Sigsgaard, Emma Møller 
TIL STEDE:  
 
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 
 
FORSLAG TIL DAGSORDEN 
 

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

Andrea er valgt 
b. Valg af referent (Forslag: Kaare) 

Kaare er valgt 
c. Valg af SoMe ansvarlig  

Mikkel er valgt 
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde (KKR1)* 

Clara tilføjes til at være til stede 
e. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt med modifikationer 
 

2. Præsentation af forsikringsaftale  
Jacob Leerhøj fra Tryg forsikring kommer på besøg og præsenterer den forsikringsaftale vi 
har indgået.  
Intro 
Jacob fremlægger tryg forsikringen. 
 

3. DEBATPUNKT 
V. Niels Bjørn og Ossian 
Intro 
Ossian beskriver en case, om en overlæge som gerne vil have medicinstuderende ud på sin 
afdeling men de medicinstuderende er for dyre. Hvad skal Mogens gøre? 
Diskussion  
Der er en god diskussion, hvor en masse leger djævlens advokat.  
Konklusion 
Det har været en sund debat, som har givet os indsigt i vores egen forening.  
 

4. Budget 2020* 



Foreningen af Danske Lægestuderende 
Københavns Kredsforening 

 

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N | 
Tlf.: 3520 0250 | 

Mail: kkf@fadl.dk | www.fadl.dk | 

Side 2 af 9 

 

Forslag til budget 2020 findes i bilag. 
De tal der fremgår af kolonnen ’Regnskab 2018’ er taget fra årsrapporten, så det er ikke 
alle konti, der direkte har kunnet blive overført. Dog burde de samlede resultater passe.  
V. Linnea 
Kontingent 
Det er ikke sikkert det er det rigtige tal, der står under HF kontingent i forhold til, at man 
ikke skal regne 1. semesters studerende med.   
Der startes en længere diskussion om kontingentets størrelse (det vores medlemmer beta-
ler) og der lægges op til at det diskuteres yderligere en anden gang evt. på repræsentant-
skabsweekend. 
Bestyrelse og Repræsentanter  
1220 Møder og fortæring er sat op, da der er øget fokus på at være ny i repræsentantska-
bet, herunder en ryste-sammen dag.  
1210 Transport er sat ned, da de fleste udgifter hertil ligger i Hovedforeningen.  
Andre omkostninger 
1375 er sat ned og overført til samarbejde med supku. 
Der ønskes en diskussion om supku til næste møde. 
Kontorhold 
1420 og 1430 skal slås sammen 
1450 og 1470 Der stilles spørgsmål ind til de to poster. Det ser ud som om pengene bruges 
forkert. Det er i hvert fald noget der skal ryddes op i.  
1490 Der er mere rod, der skal ryddes op.  
1500 Der spørges indtil, hvorfor bankgebyr er så højt i forhold til, at der ikke er blevet brugt 
så meget. 
Lønninger 
1810 Der er en lønsum der ikke stemmer overens. Det undersøges nærmere  
Ekstern bistand 
Der er stadig en pulje penge der tages fra til psykologbistand 
Konklusion  
Der er ingen af kontoerne der skal op/nedreguleres  
Der er blevet skabt et godt og konservativt budget.  
Budgettet er godkendt.  
 

5. 10 mål 2019/2020 
Til ryste-sammen-dag startede vi på at finde ud af, hvad der skal være vores 10 mål i dette 
foreningsår. På mødet præsenteres resultatet fra dagen og de 10 mål skal endelig beslut-
tes.  
V. Ossian 
Intro 
Ossian fremlægger de 10 mål som blev gennemgået til de 10 mål workshop.  
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Mål der er blevet forslået: 
1. semester 
PR 
SupKu 
Arrangementer 
Psykologi hjælp 
Styrkelse af fællesskabet i repræsentantskabet  
Lavere kontingent 
Fokus på ligestilling 
Vagbureauet 
Lokalpolitik 
Forlaget 
Aktive medlemmer 
Gratis lokaler på Panum 
Bedre samspil med sekretariatet 
 
Diskussion  
Der tales imod at vi skal have konkrete mål på listen af vores 10 mål.  
Lavere kontingent: Der tales imod lavere kontingent, da vores egen undersøgelse viser at 
det ikke hjælper. Der stilles også spørgsmålstegn til om vores egen undersøgelse er repræ-
sentativt. Der ønskes et fokus på grats 1. semester i stedet for lavere kontingent.  
Fokus på ligestilling 
Der ønskes en mere konkret beskrivelse af hvad dette mål indebære. En diskussion foregår 
på et semantisk plan. Der stilles som forslag at navnet på målet ændres til mental sundhed 
(Alle er enige) 
Gratis Lokaler på Panum 
Der tales for punktet.  
Styrkelse af fællesskabet i repræsentantskabet 
Der tales imod punktet, da det er noget vi allerede arbejder meget med. Der tales for punk-
tet, da andre synes at det er vigtigt og at det er godt at det bliver bragt op til hvert møde. 
Der pointeres at det i øvrigt er de gamle der er imod det som mål.  
Vagtbureau 
Der tales for dette punkt  
Bedre sammenspil med sekretariatet  
Der tales for dette punkt. 
SupKu 
Der tales for at dette ikke behøver at være et mål da der allerede er en arbejdsgruppe som 
bruger sin tid på dette. Supku slettes. 
Forlaget 
Der ønskes mere information om forlaget før man kan tage en ordentlig beslutning om 
hvad man vil med forlaget. Forlaget slettes.  
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1. Semester 
Der tales for dette punkt. 
Arrangementer  
Der tales i for slettelsen af dette mål, da der er et udvalg der står særskilt for dette mål. 
Der er andre der synes at den ikke skal slettes da det er vigtigt. Det er vigtigt at vi har ar-
rangementer på som et punkt, så de repræsentanter ved at det arbejde de laver er vigtigt.  
Konklusion  
Følgende punkter er valgt, med følgende repræsentanter: 
1. semester  - Maria, Ossian – Maria indkalder 
PR   - Amalie, Nielsbjørn – Amalie indkalder  
Arrangementer - AFU 
Mental sundhed - Andrea, Josefine, Malou, Olivia – Josefine Indkalder  
SAFIR  - Linnea, Andrea, Gibson, Marie, Olivia – Linnea indkalder 
Lavere kontingent - Gibson, Peter – Gibson indkalder 
Vagbureauet - Mikkel, Linnea, Benson – Benson indkalder 
Aktive medlemmer Kaare, Marie – Kaare Indkalder  
Gratis lokaler (uni) - Peter, Andrea, Thomas, William – Peter indkalder  
Bedre samspil med sekretariatet -  Ossian, William – Ossian indkalder  

 
 

6. Opdatering af kredscirkulærer* 
Der er to kredscirkulærer, der skal opdateres hhv. kredscirkulære nr. 0; ’Kredscirkulærer’ 
og kredscirkulære nr. 5; ’Tillidsrepræsentanterne i FADL København’. 
Forslag til ændringer findes i bilag. 
V. Linnea 
Konklusion 
Kredscirkulære nr. 0 er godkendt 
Kredscirkulære nr. 5 er godkendt 
 

7. Evaluering af rusintro* 
Der blev afhold rusintro for de nye studerende i starten af semestret. I bilag findes statisk 
for rusintroerne.  
V. Claas 
Intro 
Linnea fremlægger statistikken for vores rusintro. Der spørges ind til om studerende der er 
overflyttere fra de andre studiebyer tæller med i statistikken. Det vil blive opklaret.  
Der bliver spurgt om rusintroen har ændret sig i årenes løb. Niels Bjørn fortæller om FADLs 
hippie tider. Det pointeres, at vi er gode til at få russere hen til FADL-huset, men at vi er 
dårligere til at få dem overtalt til at melde sig ind.  
Diskussion 
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Nogle mener at vores oplæg egentlig er fint nok. Der argumenteres for, at det eneste der 
måske kan virke, er at gøre 1. semester gratis.  
Det ønskes, at vi kommer ind på russernes skema. Nogle pointerer, at det er urealistisk, 
men Ossian vil prøve at kontakte KU. Benson siger, at der måske er en bedre mulighed end 
vi tror.  
Konklusion 
Der vælges en arbejdegruppe som arbejdere videre med dette.  
Malou, Christian, Clara, William, Claas, Maria – Christian Benson indkalder.  
 

8. Folkemødet 2019 
Der er Folkemøde på Bornholm fra d. 11.-14. juni 2020, hvor FADL igen i år sender en dele-
gation afsted. Der afholdes opstartsmøde mandag d. 25. november.  
V. William 
Intro 
William Beretter om folkemødet, og at der er kommet en mail ud.  
 

9. Valg til MOKs bestyrelse 
Der skal vælges to repræsentanter. 
V. Tobias 
Intro  
Benson beretter om FADLs poster i MOKs bestyrelse.  
Der er møder 2-3 gange om året.  
Valg 
De opstillede er: 
Mikkel og Christian Benson 
De er begge valgt.  

 
10. Valg til Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg 

Der skal vælges to repræsentanter. 
V. Tobias 
Intro 
Andrea beretter om udvalget. Udvalget arbejder mest med SP. 
Valg 
De opstillede er: 
Olivia og Clara 
De er begge valgt.  
Konklusion 
Oliva og Clara skriver til Tobias at de er blevet valgt.  
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11. Valg af kritiske revisorer til Hovedbestyrelsen 
Vi skal vælge to kritiske revisorer til Hovedbestyrelsen. De kritiske revisorer må ikke selv 
sidde i Hovedbestyrelsen. 
V. Claas 
Intro 
Linnea beretter om hvilket arbejde der liger i posten.  
Valg 
Josefine og Peter stiller op. 
De er begge valgt. 

 
12. Investeringsstrategi i Lægernes Pension & Bank* 

Hovedbestyrelsen er hvert år med til Lægernes Pension & Banks generalforsamling, hvor vi 
har stemmeret ift. beslutninger. Det er i Hovedbestyrelsen besluttet, at vi i år kommer med 
nogle konkrete punkter til generalforsamlingen, hvoraf det ene er boliglån til studerende.  
Det andet punkt handler om LPBs investeringsstrategi, hvor vi godt kunne tænke os at tal 
for en mere grøn strategi, hvilket vi også er blevet gjort opmærksom på fra et medlem.  
Det er muligt at blive en del af arbejdet angående ovenstående.  
V. Claas 
Intro 
Linnea beretter om at HF allerede har lavet en arbejdsgruppe, som tager sig af dette emne.  
Olivia og Malou vil gerne være med i den eksisterende arbejdsgruppe.  
 

13.  
A. Dagordenspunkter til hovedbestyrelsesmøde 
Dette punkt kommer til at være fast på dagsordenen til repræsentantskabsmøderne, 
hvis der er noget på dagsordenen til kommende hovedbestyrelsesmøder, der skal 
drøftes i kredsen.  
Næste hovedbestyrelsesmøde er onsdag d. 18. december og vi har KKR3 dagen in-
den, tirsdag d. 17. december.  
V. Linnea 
 
B. Rekruttering 
Til sidste HB-møde blev rekruttering af medlemmer diskuteret. Der skal vælges en 
repræsentant fra HB og en fra hver af byerne til at være tovholdere for rekruttering 
bredt.  
Magnus Gibson er valgt ind i arbejdsgruppen.  
 

 
14. Hovedforeningens aktivitetspulje 
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Hovedforeningen har en pulje penge, som man kan søge i kredsene til afholdelse af med-
lemsaktiviteter eller andre ting, der kan gavne medlemmerne. Sidste foreningsår er der 
bl.a. givet penge til nye arrangementer, kaffekøer, en soundboks og meget mere.  
V. Claas 
Intro 
Linnea opfordrer repræsentanter til at søge denne pulje.  
 

15. Julebanko 2019 
Foreningsårets første arrangement, julebanko skal afholdes i løbet af december.  
V. Christian 
Intro 
Christian beretter om at der afholdes julebanko i december.  
 
 

16. Feltkontor 
Der afholdes feltkontor den 10-12 den 5. december. 
Malou, Josefine og Thomas hjælper til.  
 
 

17. Kælderrum i Studenterhuset 
Vi har både et kontor ovre i Studenterhuset, der hovedsageligt er til vores tillidsrepræsen-
tanter og et kælderrum, hvor vi har en masse dokumenter liggende. Kælderrummet skal 
tømmes og det skal undersøges, hvad der skal gemmes. 
V. Linnea 
Intro 
Linnea opfordrer repræsentanter til at hjælpe med at rydde op. Rummet skal ikke være 
fuldstændig tomt, men det ville være godt hvis det meste var klart til december.  
Der skal vælges folk til at rydde op.  
Josefine, Christian, Claas, Berg, Andrea, Kaare. 
 

18. Støtteansøgninger* 
Der resterer 23.525 kr. af støttepuljen 

a. Women in Medicine søger om 4.000 kr. til afholdelse af arrangementet, Kvinde – 
kend din karriere. 

Diskussion 
Arrangementet er blevet afholdt, men vil stadig gerne give pengene. Ansøgningen kom fak-
tisk før det blev afholdt. Der var FADL logoer til stede.  
Konklusion  
Der stemmes for at de får 4000.  
 

19. HUMrådet støtte 
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Kaare beretter om blokaden på ledelsen. HUM-rådet ønsker en offentlig støtte erklæring 
fra FADL, og at nogle evt. kunne komme over og se blokaden.  
Diskussion  
Det pointeres at det er en gråzone, og at vi ikke burde gå ind i sagen.  
Konklusion 
Vi går ikke ind sagen.  
 

20. Mødekalender* 
Til orientering findes mødekalenderen i bilag 
Linnea opfordrer til at man deltager i repræsentantskabsweekenden.  
 

21. Meddelelser 
a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Status på igangværende projekter*  
Der er lavet FB-event for strikke hækleaften.  

ii. Kursusudvalget 
Kurserne er i fuld gang, og der efteruddannelsesmidler.  

iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  
Der er ikke afholdt møde, og  

iv. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  
Der kommer indkaldelse i aften 

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 
Der bliver slået et stillingsopslag op i MOK.  
TR kommer til modul C. 
Der er blevet lavet en flyer til dem der tager SPV uddannelsen.  
TR vil gerne på et kursus. 

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  
Der kommer et nyt modul F, som kommer til at handle om delir.  
Vagtbureauet er begyndt at have mere fokus op kommunikation overfor vagttager.  
Der kommer en workshop om branding.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  
i. Hovedforeningsformanden 

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  
Der er blevet afholdt et vellykket LREP. 
Der er startet et større rekrutteringsarbejde.  
Husk at evaluer.  
HB har lagt budget.  

iii. Overenskomstsudvalget (OU) 
Holder møde på fredag.  

iv. Lægevikargruppen (LVG) 
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LVG er konstitueret og Thomas er valgt som ny formand.  
Overenskomst udvalgene inviterer til Lasertag den 2. december.  

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 
Afholder konstituerende møde i morgen.  

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 
Afholder møde i morgen.  

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
Holder møde på onsdag.  

e. FADLs Forlag  
De første medicinstuderende er blevet politianmeldt. Der er blevet lavet et FB-op-
slag vedrørende sagen.  
Der udkommer en ny titel om Nielsine Nielsen, som forhåbentlig sælger godt.  

f. Andre  
Der er et opslag på FB om FADLs fremtidige sundhedsudspil.  
 

22. Snackansvarlige til næste møde 
Josefine og Maria er valgt  

 
23. Eventuelt  

Der afholdes julefrokost den 13. december.  
William vil gerne lave mad.  
Linnea, Ossian, Claas, Amalie, Christian vil gerne hjælpe til.  

 
 

Med venlig hilsen 
Linnea Gerdes 
Kredsformand, FADL København 


