Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

Referat repræsentantskabsmøde nr. 2 (KKR2)
Tirsdag d. 21. november 2017
Deltagere: Christian B, Katrine T, Tue, Niels Emil, Sebastian, Mads H, Kristian, Ossian, Linnea, Tobias B, Urd, Josefine, Kåre, Maria H, Clara, Niels Bjørn, Malthe, Eva
og Andreas. Maria V ankommer kl 17:12. Katrine T går kl 18:12. Mads Koch ankommer kl 18:39. Sofie K ankommer kl 17:30.
Afbud: Katrine I, Claas, Benjamin og Andrea
1. Formalia
• Valg af dirigent (Forslag: Linnea)
Linnea valgt.
• Valg af referent (Forslag: Sebastian)
Sebastian valgt.
• Valg af SoMe ansvarlig
Tue valgt.
• Godkendelse af referat (KKR1)*
Udsendt som særskilt bilag.
Godkendt uden kommentarer.
• Godkendelse af dagsorden
Punkt 9 udgår.
Der tilføjes et nyt punkt 15 ved Ossian.
2. Sekretariatet*
Se bilag med skriftlig orientering.
Ved Ossian. Der er ingen øvrige kommentarer.
3. De 10 mål
De 10 mål er fokus punkter og emner repræsentantskabet arbejder med i
forenings- og regnskabsåret. I år vil vi have et særligt fokus på lokale mål
for kredsforeningen og overlade de mere nationale emner til de respektive
nationaleudvalg. Det forudgående foreningsårs 10 mål kan ses i bilag under ”Status på igangværende projekter”
Udarbejdelsen af De 10 mål vil ske mandag d. 4. december 2017 kl. 16.15
i Kantinen, så sæt kryds i kalenderen. Efterfølgende vil vi lave mad.
Informationspunkt. Urd fortæller at det også er værd deltage for nye, der
kan få god indsigt i foreningen.
4. Vedtægtsændringer*
Alle ændringer blev vedtaget til generalforsamling fraset §9 stk. 4.
De øvrige vedtægtsændringer godkendes enstemmigt af repræsentantskabet.
5. Vision for FADL
Bilag ”Fadls vision 2.0” uddeles under mødet.
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Josefine fremlægger. Der lægges op til
• At samle FADL på landsplan.
• At give landsrepræsentantskabet egentlig beslutningskraft.
Hvis vi i København er interesserede i at bringe denne nye struktur til livs
er det først og fremmest vigtigt at nedsætte en arbejdsgruppe. Det vil
kræve at alle kredsforeninger og hovedbestyrelsen ændrer deres vedtægter.
Der kan ikke endnu siges noget nærmere om hvordan pladser i et eventuelt landsrepræsentantskab fordeles og om København fx vil være i undertal i forhold til de øvrige kredsforeninger.
Planen der er på tegnebrættet er umiddelbart at bibeholde de 4 foreninger med hver deres vedtægter.
Urd: foreslår at der afholdes fx 3 landsrepræsentantskabsmøder årligt,
hvor man kan diskutere og tage større beslutninger.
Katrine T: Detaljer er endnu ikke udarbejdede og der skal stadig arbejdes
videre med det i en arbejdsgruppe.
Urd: Vi skal have et fælles politiske mål de 3 kredse imellem hvis vi skal
kunne danne et sådant samarbejde.
Umiddelbart bred enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe der arbejder
videre med det:
Tue, Katrine T, Urd, Tobias B, Josefine, Malthe, Eva, Niels Emil, Linnea
Det foreslås at nedsætte et fast punkt på dagsordenen til at følge op på
gruppens arbejde.
Det orienteres at de øvrige kredse også har punktet på deres repræsentantskabsmøder og også udvælger medlemmer til arbejdsgruppen.
6. Parlamentariker-kompensation*
Se bilag for skriftlig orientering.
Mads H: Hvis det drejer sig om et mindre beløb, er vil det sandsynligvis
godtages af hovedbestyrelsen.
Opgaverne, fraset IT opgaverne, er som udgangspunkt kun ”til vores fordel” men er beskrevet som arbejdsopgaver der løses af HF ift. vores samdriftsaftale med hovedforeningen.
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Katrine T: Hvis Århus og Odense også har opgaver der ikke er løst, bør de
også kompenseres af HF.
Kristian: Noget af det bunder måske i misforståelser, at de fx ikke har forstået at fx kursusopgaverne ikke er nye for os.
Niels B: Det er underligt at HB blander sig, da dette står i vores kontrakt
med hovedforeningen og sekretariatet.
Eva spørger om HB blev informeret forinden arbejdet gik i gang. Ossian
forklarer at dette ikke var tilfældet, men at de blev informeret lige efter,
da hele forløbet skete i slutningen af semestret / op til sommerferien.
Ossian spørger åbent hvad vores næste skridt er, hvis HB/HF ikke vil betale denne kompensation? Bør vi fx betale mindre til samdriftsaftalen?
Christian: Vi bør ikke gå ned på det niveau og true med at sænke vores
betaling til samdriftsaftalen. Tobias B er enig.
Bestyrelsen går videre med at sikre at HF kompenserer for det arbejde
der udføres jf. samdriftsaftalen.
7. Tillidsrepræsentanter*
De fire tillidsrepræsentanter(TR) bliver alle tilbudt at fortsætte endnu et
år. Dette på baggrund af deres kendskabs til vores overenskomster samt
den indsigt de har i arbejdet. I det forgangne foreningsår har det dog været småt med timer og arbejdet i den nuværende konstruktion, noget både
TR og bestyrelsen har udtrykt frustrationer over. Bestyrelsen indstiller derfor til at vi nedsætter en arbejdsgruppe der i samarbejde med sekretariatet og TR kan se på TRs arbejdsopgaver samt hvordan vi i højere grad aktivt kan bruge dem aktivt i foreningens arbejde.
I bilag findes det nuværende kredscirkulære.
TR er fastansat et år hvilket sikrer at de altid kan tale os i mod. Ossian søger nogle der vil arbejde sammen med ham til at udvikle et nyt kredscirkulære, der bl.a. kan kigge på at sikre at sekretariatet vil have mulighed
for at give dem flere arbejdsopgaver.
Niels E, Kristian J, Tue og Ossian kigger på et nyt kredscirkulære.
Tobias B spørger om arbejdsgruppen ikke også vil kigge på hvorfor FADL
bliver nødt til at ansætte TR og at de ikke vælges demokratisk af de arbejdende.
8. Forsikringskampagne i november
Ved Josefine.
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De fleste der kom forbi syntes det var spændende.
Der køres også kampagne i morgen og torsdag.
Der kan gøres kampagne for kittelkort, der er klar til udlevering d. 1. december.
Ossian spørger ind til Forsikringsdagen der blev afholdt i lørdags. Tobias
fortæller: Ingen deltagende fra Århus eller Ålborg. En rigtig fin dag om
forsikring. Vi fik også førstehjælpskasser der bliver udloddet som præmier
til medlemmer.
9. Nyt valgsystem*
Udskydes til næste møde.
10. #DetKuHaVæretMig arrangement i samarbejde med Cogita
Ved AFU.
11. Folkemødet 2018
Sidste års folkemøde var en succes med deltagelse af repræsentanter fra
hele landet. I år vil vi gerne gøre endnu mere ud af det og deltage i endnu
højere grad. Hvem er interesserede?
Ved Linnea.
UPU vil gerne koordinere deltagelse, men samtidig er der mulighed for at
deltage fra kredsene. Der snakkes om at skabe et ”lægetelt” i samarbejde
med lægeforeningen.
Interesserede: Kåre, Josefine, Niels Emil, Tobias, Katrine T, (samt Katrine I,
sandsynligvis)
12. Studenterhuset på Panum*
Der er sket en kickstart af engagementet for at holde på Studenterhuset
ved Panum, da administrationen muligvis overvejer nye tiltag ift. huset.
Driften af Studenterhuset har MedicinerRådet(MR) i første omgang sat
mere system, mens der arbejdes på en større genoplivning af Foreningen
Studenterhuset, der skal stå for driften.
På baggrund af MRs initiativ skal vi i repræsentantskabet vælge en
”husansvarlig” jf. vedhæftede mail i bilag.
Tobias B forstår ikke at vi i FADL skal gøre rent i Studenterhuset. Det
nævnes at vi har et lokale derovre som Torben Conrad bruger som alternativt kontor samt et lokale til vores TR.
Niels Emil informerer at vi har pligt til at rydde op, når vi har et lokale
derovre. Ellers må vi opgive lokalet.
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Eva er medlem i SIMS, hvor 5 personer bruger et lokale i Studenterhuset 1
gang om måneden. SIMS bliver også bedt om at rydde op, selvom de kun
bruger Studenterhuset så lidt.
Ud over kontoret og TRs lokaler, har vi også et arkiv i kælderen hvor en
masse gamle og vigtige papirer ligger.
Sebastian siger at han gerne vil rydde op for at Torben kan beholde sit
kontor.
Tobias B og Christian B melder sig som husansvarlige. De giver lyd når
FADL skal gøre rent i Studenterhuset.
13. Julebanko
Afholdes mandag d. 11/12-17.
Ved AFU.
Der er udsendt en barplan som repræsentantskabet meget gerne må udfylde. Der er LVG møde i Århus samme dag. Derudover, er det ”obligatorisk” at deltage.
14. Vinterrusturen
Mundtlig præsentation på mødet.
Der afholdes vinterrustur i uge 4. FADL har før afsendt de nye studerende
og i den forbindelse holdt et kortvarigt oplæg for de nye inden deres bustur.
Det indebærer at samle de nye, tage dem ind i en forelæsningssal, holde
noget kort oplæg og til sidst sende dem afsted med bus.
Afgang d. mandag d. 22/1 og 24/1 om formiddagen.
Maria H, Malthe, Christian B, Katrine T, Josefine, Ossian, Andreas og Linnea melder sig.
15. Kritiske revisorer til hovedforeningen
Må ikke sidde med i hovedbestyrelsen. Indebærer 2-3 møder årligt med
direktøren, Erik, med gennemgang af budget og regnskab. Derudover gives der beretning til hovedforeningsbestyrelsen ved årsregnskaber. Man
vælges for 2 år.
Eva og Niels Emil bliver valgt.
Evaluering af sommerens rusintro*
Se bilag.
Der skal ikke diskuteres i dag om hvordan vi skal gøre fremadrettet, men
der skal evalueres. Derefter gennedsættes arbejdsgruppen for rusintro.
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Josefine forslår at der laves et bedre evalueringsskema til næste år.
Christan B vil gerne høre hvordan det var at være ude som FADLer. Kristian J fortæller at det er vigtigt at være opmærksom på om man som FADL
er der tidligt eller sent på ugen. Tidligt er de mindre ivrige for at hyggesnakke med hinanden, men måske mere lydhøre for en lang fortælling om
FADL. Niels Bjørn mener at vi skal passe på med at fylde for meget, når vi
er på besøg. Kristian J mener at det er vigtigt at være med på legene på
rustur, da vi får flere medlemmer med hvis vi bliver venner med dem.
Rusintroarrangement kan eventuelt involvere flere semestre i fremtiden,
mener Kristian J, da vi har fået en del indmeldelser fra semestre senere
end 1. Kåre siger, at der også er flere der gav udtryk for, gerne at ville
melde sig ind på et senere tidspunkt, hvorfor man måske skal holde flere
senere. Holdes der en opsamlingsrusintro er det vigtigt at der ikke reklameres for denne på rusturen. Mads H og Katrine T foreslår også en ”kandidat intro”, specielt for overflyttere.
Det kan være svært at lokke studerende på senere semestre til et nyt
rusintro.
Vi kan også sende mails ud til dem der ikke meldte sig ind, da vi sendte
nogle lister rundt under rusintro.
Det foreslås også at reklamere med, at tilbagebetalingsreglen er skrevet
ud af vedtægterne. Ossian tager det op med Erik.
Sofie, Urd, Kaare, Josefine, Clara og Maria H melder sig til arbejde med
rusintro.
16. Evaluering af OK-seminar*
Se bilag for samlet skriftlig evaluering fra deltagerne.
Ved OK-udvalg.
Er der nogen der bruger evalueringen? Den kan bruges til næste gang der
afholdes et seminar, hvor sekretariatet kan tage overvejelser fra evalueringerne med i deres forberedelser.
17. Evaluering af bachelor kursus
Blev afholdt d. 7. november 2017.
Ved Kristian.
En informationsspecialist holdt foredrag om hvordan man skulle skrive en
god bacheloropgave. Derudover fik deltagere nogle gamle bacheloropgaver de kunne kigge på. Der var 32 deltagere. Urd foreslår mere reklame,
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da det kunne blive et fast indslag i kursusrepertoiret. Clara deltog som
kursist og det var meget vellykket og bedre end undervisningen der tilbydes på KU.
32 deltagere er mange, og vi skal klart afholde det igen. Det er flere end
der har været til TKO-kurset, informerer Katrine T om.
18. Støtteansøgninger
Der er støttet med 56.557,25 kr. i år, der restere derfor 13.442,75 kr. ift.
budgettet for 2017.
• Medicinerrevyen
Søger om 20.000 kr. i støtte til 2018 revyen.
Er budgetteret som en særskilt post i budgetteret. Vi vil også meget gerne have lov til at købe op til 30 billetter til nationaldag,
men som Mads og Sebastian siger, skal det ikke indgå som et krav
for støtten. Urd foreslår at vi skal huske at lave noget promotion i
forbindelse med Medicinerrevyen.
Afstemning om at støtte medicinerrevyen 20.000.
Tue melder sig inhabil. Enstemmigt vedtaget.
•

Integreret Sundhed København
Søger om 8.922 kr. så 12 lægestuderende kan deltage i konference om komplementære behandlingsformer.
Det nævnes af flere, at det støtter for få når kun 12 kan tage afsted.
Forslag til afstemning: fuldt beløb, 5.700, 5.130, 2.400.
Afstemning:

Fuldt beløb: falder enstemmigt.
5.700: 1 for, 19 imod. Falder.
5.100: 1 for, 19 imod. Falder
2.400: 7 for, 13 imod. Falder.

Der støttes ikke.
19. Fællesspisning i FADL-huset
Ved Josefine og Urd.
14. December kl 18. afholdes fællesspisning med vafler for alle studerende. Dette kan bl.a. bruges til at komme i forbindelse med mulige nye
medlemmer. Urd står for SoMe kampagne. Øvrige repræsentanter må
meget gerne hjælpe med at hive studerende fra deres egne semestre
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med til arrangementet.
20. Revideret mødeplan for 2017-2018*
Der er flere OBS datoer. Se tabellen i bilag.
21. Meddelelser
• Kredsforeningen (KKF)
Første.
Status på igangværende projekter*
Se oversigt i bilag.
Anden.
Medlemsfordelsudvalget (MFU)
Malte er ny formand.
Er ved at planlægge en arbejdsdag, der evt. lægges i
forbindelse med at kunne hente gevinster til julebanko.
Tredje.

Kursusudvalget
Der er udfordringer med at leve op til medlemmernes
forventninger. Ossian og Katrine T bruger fortsat meget
tid på det, men håber på at den nyansatte studentermedhjælper kan lette dette.

Fjerde.

Arrangements- og foredragsudvalget (AFU)
Holder foredrag og går i gang med at forberede julebanko.

•
•

Tillidsrepræsentanter (TR)
FADL Københavns Vagtbureau (KVB)*
Skriftligmeddelelse forefindes i bilag.
• Hovedforeningen (HF)
Første.
HB formand
Anden.
KKFs HB-medlemmer
Søren Helsøe er blevet næstformand.
Meget af tiden på mødet gik med formalia.
Erik er i gang med en ny strategi for medlemshvervning
og fastholdelse.
OU og LVG er tilbudt at sende en repræsentant til YL’s
repræsentantskabsmøde.
Tredje.

Nationalt Medlemsfordelsudvalg (nationalt MFU)
Kittelkort fra 1. december. Gratis for medlemmer, bliver ikke udleveret eller solgt til ikke medlemmer.
Nationaldag d. 24. februar i København.
Vel repræsenteret nMFU med mange medlemmer fra
alle kredse.

Fjerde.

Overenskomstudvalget (OU)*
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Udsendt som særskilt bilag (fortroligt dokument).
Der bliver udsendt et spørgeskema til udvalges medlemmer som skal teste spørgeskemaet.
Femte.

Lægevikargruppen (LVG)*
Skriftligmeddelelse forefindes i bilag.

Sjette.

Universitetsansattes Udvalg (UAU)
Torsdag kl 16 er der kravarbejdsmdøde med SUL.
Mads har sendt et klagebrev til Århus universitet over
at de ikke har udleveret bøger til deres studenterundervisere.

Syvende.

Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
Der arbejdes med et tættere samarbejde mellem APU
og UPU. Noget med FSPU

Ottende.

Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Linnea er nyvalgt formand.
Der arbejdes med et tættere samarbejde mellem APU
og UPU samt folkemødet på Bornholm.

•

FADLs Forlag*
Skriftligmeddelelse forefindes i bilag.
Tobias B spørger ind til logikken bag stadig at køre Black Friday eftersom det har givet periodeforskydninger i regnskabet. Josefine
forklarer at det bliver kørt på et lavere niveau og at der ikke er fri
porto, som der var sidste år. Det er for at øge omsætningen.

•

Andre
Ad Instagram
Urd har sammen med Erik mfl. lavet nogle retningslinjer for brug
af Instagram og ryddet op i billeder på vores Instagram. Der var
intentioner om at udsende disse retningslinjer til repræsentantskabet.
Ossian mener at det er forkert at der er slettet billeder og at der
er lavet retningslinjer uden om repræsentantskabet. Han opfordrer ligeledes til at man i fremtiden tager ændringer op i repræsentantskabet så man får et klart mandat til at lave ændringer der
berøre kredsens arbejde.
Niels Bjørn er uenig i at det er forkert. Vi har nogle dygtige ansat-
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te, hvorfor ikke bruge deres viden omkring Instagram til vores
fordel.
Det foreslås at retningslinjerne tages op politisk. Josefine forslår
at det også lige tages op med Erik.
Ad MOK
Det informeres at det bliver taget op i MOKs bestyrelse om hvorvidt MOK stadig skal trykkes. Det er klart deres største udgift.
FADL støtter med 110.000 samt FADL står for bogføring for MOK.
22. Snack ansvarlige til næste møde
KKR3 afholdes d. 19. december 2017 kl. 16.15
Andreas og Maria V.
23. Eventuelt
Der afholdes aktivitetsdag i hulen på mandag kl 17. Kom ned og giv en
hånd.
Venlig hilsen
Ossian Gundel
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