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REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 (KKR2) 
AFHOLDES I FORLÆNGELSE AF REPRÆSENTANTSKABSWEEKENDEN LØR-
DAG D. 24. NOVEMBER KL. 15.00 
 
AFBUD: Bedes sendes til linnea.gerdes@fadl.dk hurtigst muligt. 
 
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 
 
FORSLAG TIL DAGSORDEN 
 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent (Forslag: Tobias) 
b. Valg af referent (Forslag: Katrine I) 
c. Valg af SoMe ansvarlig 
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde (KKR1)* 
e. Godkendelse af dagsordenen 

i. Ændring af punkter grundet aktualitet.  
 

2. Beslutninger af i forlængelse af repweekend 
a.  Mentorordning 

i. Afstemning om at gå videre med mentorordning 
- 20 stemmerettigede - 20 stemmer for 

 
i. Afstemning omkring om det skal være eksklustivt for medlemmer 

i. 20 stemmer for 
o Styregruppe for mentorordning:  

§ Mads Koch, Linnea, KT, Ossian, KI, TB. Ossian indkalder.  
 

a. Projekter i forlængelse af repræsentskabsweekend: 
i. Strikkeklub: Linnea, kT, Frederikke, Clara. 

ii. Madarrangement v. Frederikke: Kaare, Niels Emil 
iii. Ossians snaps i marts: Malthe Hviid, William, Andrea 
iv. Fermentering og sult i maj: Niels Emil, Malthe, Kristian, Ossian 
v. Mormors grillkylling: Kaare 

 
 

3. Nyindretning af FADL-huset* 
En arbejdsgruppe har kigget på nyindretning samt vedligeholdelse af FADL-huset. I bilag 
findes et forslag til forbedringer samt en tidsplan for projektet.  
V. Linnea 
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Præsentation af punkt med bilag v. Linnea:  
 
Tidsplanen kommer ikke til at holde. Projektet starter først i januar i 2019.  
Ad finansiering: HF + vagtbureauet har sagt ja til at finansiere deres del til projektet.  
Der ønskes sammenklappelige borde. 
Ingen imod Københavns økonomiske bidrag, og projektet kører derfor videre.  
 
 

4. Budget 2019* 
Budgetforslag 2019 findes i bilag. 
Budgettet tager udgangspunkt i, at det øgede kontingent på 15 kr./medlem/semester til 
Hovedforeningen ikke er bibeholdt efter indstilling fra HB. Samdrift er fastholdt på samme 
niveau som i 2018.  
V. Linnea 
 
Budgettet gennemgås med fremhævning af de væsentligste ændringer.  
Kommentarer: Økonomien går bedre, og derfor har man valgt at fjerne det øget kontingent 
på 15 kr./medlem/semester til HF. Budgettet er generelt konservativt lagt. 
 
Ved gennemgang:  
Der ønskes en større buffer til DHL til for at kunne inkludere flere 1. semester studerende. 
Afstemning: flertal for at DHL sættes op til 40.000. Godkendelse bliver til næste KKR.  
 
Holdningstilkendegivelse om lønninger til tillidsrepræsentanter:  
Nogle mener, at lønninger til TR er sat urealistisk højt. Forklaring for stigning: Det er menin-
gen, at TR skal have flere arbejdsopgaver, så de kan indgå mere aktivt i vores foreningsar-
bejde.  
Der stilles derudover forslag om, at man ændrer navn. Det vedtages, at det nu skal fremgå 
som tillidsrepræsentanter og ikke tillidsmænd.  
 
1810 + 1840 skal blive angivet som “formand” og ikke “honorar parlamentariker” 
 
Derudover ønskes det, at der kommer en ny kolonne, hvor det fremgår, hvad man reelt har 
brugt sidste år udover, hvad man har budgetteret med. 
 
Det diskuteres vurderingen af antallet af medlemmer: 
Der tales for og imod valget på de 2400. Det er første gang længe, at vi har medlemsfrem-
gang. Der udtrykkes bekymring for, at det er for højt sat.  
Det er sat til 2400 og vi har aktuelt 2500 medlemmer, og det er derfor allerede konserva-
tivt sat. Evt. Revurdering kan ske i april, hvis vi taber medlemmer i foråret.  
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Linnea retter ændringerne, og det skal godkendes ved kkr i december. 
 
   

5. Ændring af forretningsorden for repræsentantskabet* 
På KKR1 blev forslået en ændring af §12. Det blev derudover besluttet, at bestyrelsen 
skulle kigge forretningsordenen igennem. I bilag findes forretningsordenen med forslag til 
ændringer.  
V. Tobias 
 
Præsentation af ændringer. Se bilag.  
 
Paragraf 15 stk. 2: Det fremhæves, at det ikke længere synes aktuelt efter, at vi har ændret 
LREP til at være øverste myndighed. IMOD: det er ikke kontroversielt, da man stadig sidder 
på et mandat fra kredsen i de nationale udvalg.  
 
Ændringer er godkendt.  

 
6. FADLs Forlag; Indstilling af bestyrelsesmedlemmer 

Josefine er ikke længere repræsentant og bliver læge til januar, hvorfor der skal findes en 
efterfølger. Der er flere, som kunne have lyst til at stille op til Forlagets bestyrelse. Altså 
indstilles til valg og ekstraordinær GF i Forlaget til januar.  
V. Niels Bjørn 
 
Tobias fremlægger punktet. Bestyrelsen indstiller til, at det kun er Josefines plads, som skal 
til valg til ekstraordinær generalforsamling. Niels Bjørns plads skal først til valg ved ordinær 
General forsamling i foråret.  
Det forslås, at man indstiller til begge pladser nu i stedet for at vente med den ene til 
marts. Dette vil sikre kontinuitet, og at vi ikke skal tage stilling til det senere.  
IMOD: vi skal ikke gå med den normale stemmerækkefølge. Punktet er skrevet som, at vi 
kun skal vælge en i stedet for Josefine, og vi burde derfor ikke ændre det.  
Andet forslag: begge pladser skal til valg nu, da der er ekstraordinær generalforsamling.  
 
Forslag:  

• Vi handler ifølge vedtægter og derfor skal begge pladser til valg nu. 
• Der skal kun en plads til valg nu og som indstilles til ekstra ordinær generalforsam-

ling. 
• Begge pladser skal til valg nu og som bliver siddende til 2020’s generalforsamling 

 
Forslag 3 vedtages, og der skal derfor vælges 2, som skal indstilles til ekstraordinær gene-
ralforsamling og til ordinære generalforsamling:  
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§ Moisés og Niels Bjørn stiller op. Fredsvalg.  
 

7. Kurser i København 
Der har været et fald i tilmeldingen til de sidste semestres FADL-kurser. Derudover har der 
været problemer med kursusadministrationen. Der lægges i HF-budgettet op til, at der an-
sættes en studentermedhjælper i København til blandt andet at løse denne opgave.  
Der ønskes en diskussion om, hvordan vi får flere til at tilmelde sig vores kurser. 
V. Katrine Thomsen 
 
Der skal diskuteres følgende:  
 

1. Hvordan får vi flere studerende til at melde os til vores kurser: 
i. Fremhæve at de også hjælper til at bestå eksamen.  

ii. Efter navneændring til opkvalificerende kurser har medlemmerne glemt det 
gode renommé.  

iii. Der har været en kort periode med dårlig administration, som muligvis har 
skabt et dårligt ry omkring kurserne.  

iv. Ændre tilmelding til først-til-mølle og mulighed for at tilmelde sig så mange 
kurser, som man ønsker. 

v. Snowball effekt: alle skal fortælle fem venner omkring kurserne. 
vi. Reklame ved brug af citater.  

vii. Afklaring af behov for videreuddannelse af SPV’ere.  
 
 

8. Samarbejde med SupKu 
SupKu har ifm. FADLs oprettelse af eksamenshåndteringskursus kontaktet os med et ønske 
om samarbejde. Der lægges op til en diskussion om, hvorvidt vi kunne forestille os et frem-
tidigt samarbejde og i så fald i hvilken form.  
V. Katrine Thomsen 
 
Der indledes en diskussion omkring, hvorvidt vi skal støtte eksamensforberedende kurser.  
Mange argumenter for og imod.  
Opsummering:  
FOR: god samarbejdspartner, der er et behov for det. Fadl er allerede inde på området i 
Odense. Lægevikarkurserne er allerede eksamensforberedende.  
IMOD: Det er med til at skabe stress. Fadl skal ikke være afsender for eksamensforbere-
dende kurser. Hvis undervisningen ikke er tilstrækkelig, så skal vi ændre dette ved at på-
virke KU og ikke ved at støtte supplerende undervisning.  
 
Afstemning omkring samarbejde: 13 for og vi skal derfor gå i gang med samarbejde.  
 



Foreningen af Danske Lægestuderende 
Københavns Kredsforening 

 

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

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

Side 5 af 8 

 

 
 
 

 
9. Fællesspisning i FADL-huset 

Der er søgt penge til to fællesspisninger i FADL-huset udover den, der blev aflyst, men 
skulle have været d. 15. november. Næste er planlagt til d. 17. december, hvor oplægget er 
julestue med risengrød.   
Urd har tidligere været tovholder, men idet hun ikke længere er i repræsentantskabet, skal 
der findes repræsentanter, der gerne vil stå for dette.   
V. Linnea 
 
Kaare og Claas hjælper Urd den dag.  
 
 

10. Evaluering af rusintro 2018* 
Resultaterne af dette års rusintro vil blive fremlagt.  
V. Claas 
 
Se bilag for anbefalinger. Claas vil særlig gerne fremhæve den sidste anbefaling, som inde-
holder, at der er behov for en primus motor for rustursintro og forløb.  
 
 

11. Valg af kritisk revisorsuppleant i Hovedbestyrelsen 
Der skal vælges kritisk revisorsuppleant til HF. Han eller hun kan ikke være medlem af HB 
eller et nationalt udvalg, men skal udpeges blandt medlemmerne af FADL. Der skal vælges 
ét medlem fra kredsen, der sidder ét år. 
Kritisk revisor bliver valgt for to år. Niels Bjørn blev valgt sidste år og sidder dermed et år 
mere.  
V. Linnea 

 
Rettelse til indstilling: Man kan godt være med, selvom man er medlem af et nationalt ud-

valg. Det er kun HB medlem/suppleanter, som ikke kan stille op. 
 
Clara er valgt som kritisk revisor suppleant.  
 

 
12. Fælles juleafslutning 

Tirsdag d. 18. december 2018 kl. 15.00 inden repræsentantskabsmødet, vil der være fælles 
juleafslutning med sekretariatet, vagtbureauet, receptionen og hold 9000. 
V. Linnea 
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Opfordring til at komme til juleafslutning.  
 

13. Støtteansøgninger 
a. Medicinerrevyen*  

Søger om 20.000 kr. 
 
Enstemmigt vedtaget.  
 

b. Førstehjælp For Folkeskoler* 
Søger om 2.200 kr. 

 
• Enstemmigt vedtaget.  

 
14. Evaluering af Fredags FAD(Ø)L 

God tilslutning. Der var mange mennesker, og de var glade.  
Ærgerlig med dårlig tilslutning fra repræsentantskabet. Dette skal forbedres.  
Burde gentages igen.  

 
15. Mødekalender 2018/2019* 

Der er ny dato for KKR6. Mødet er flyttet til torsdag d. 11. april 2019 kl. 16.15 
 

16. Meddelelser 
a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Status på igangværende projekter*  
- Eksamensforberedende kurser: En god fornemmelse, og der er styr 

på løn og diverse administration. Man afventer stadig evalueringer.  
- Fadls historie: Clara tager det op i december og januar. 

ii. Kursusudvalget 
- Se skriftlige meddelelser.  

iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU) 
- Se skriftlig meddelelse.  

iv. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  
- Husk at skrive sig på planen til julebanko.  

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 
i. Orientering ved Linnea: Der er to, som bliver læger. Erik holder møde om-

kring arbejdsopgaver og håndtering af disse. TR’s egen vurdering er, at det 
er nok at være 2 stk. Mulige nye arbejdsopgaver med sagsbehandling i an-
dre byer.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB) 
i. Afslutning af momssagen. Derudover er der ved at ske en afklaring omkring 

feriepenge og udbetaling af disse. Der mangler fortsat folk til at tage 
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løsvagter. Derudover er der en tendens til at folk melder fra til kurset. Der-
udover så husk kun at fulde pantposen til markerede streg. Generelt påmin-
delse om at huske affaldshåndtering.  

ii. Klagesager og spørgeskema: dette skal der snart følges op på.   
d. FADLs Hovedforening (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 
- 3 ting, som skal understreges: Husk LREP i Århus d. 15.-17. marts. 

Husk at komme til transportsagen d. 6. december. Skriv en indstilling 
til kursus.   

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  
- Tilføjelse: Der var en liste med navne og rangering til HB-møde. 

Dette var uheldigt, da det blev aftalt til KKR, at det skulle der ikke 
være.  

iii. Overenskomstudvalget (OU)  
- Se skriftlig meddelelse. 

iv. Lægevikargruppen (LVG) 
- Se skriftlig meddelelser. 

v. Universitetsansattes udvalg (UAU)  
- Omkring undervisning til universitetsansatte. Møde med akademi-

kerne i det nye år samt SUL omkring muligheden for at lave en græn-
seaftale med HK.  

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 
- Foreningsåret er ikke rigtig startet, så intet nyt herfra. Konstitue-

rende møde på torsdag.  
vii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)  

- Johanne er blevet valgt som formand. Man vil forsøge at komme i 
tale med PLO.   

viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
- Der kommer snart en rapport fra uddannelsesalliancen omkring be-

sparelser på uddannelse siden år 2016.  
e. FADLs Forlag  

i. Se skriftlig meddelelse. Der har lige været kørt rabatkampagner, som har 
været bedre vores egne rabatter for at nå en højere omsætning. Dette er 
beklageligt. Der er forhåbning om et godt årsregnskab, men forlaget har dog 
omsat for mindre end forventet. Det er især semesterstartspakkerne, som 
ikke sælger så godt mere.  

f. Andre  
- Der er oprettet en national FADL-kalender. Der skal skrives ind, hvornår de natio-
nale afholder møder.  

      - Naboerne har klaget over, at vi larmer for meget i hverdagene. Husk at lukke              
vinduerne.   
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• Lene ønsker hjælp til:  
§ At bære køleskab ned i kælderen: det bliver fikset i morgen  
§ Banneret skal op at hænge 
§ Fadølsanlæg skal bæres tilbage til studenterklubben. 

• MOK har haft bestyrelsesmøde: Årsregnskab ser fornuftigt ud. Stadig uklarhed om-
kring fremtid ved lukning af studenterhuset. 

• Tobias Berg og Christian Benson skal til møde d. 12. December som studenterhus-
ansvarlige. Mulige lokaler ved 15.2.  

 
17. Snackansvarlige til næste møde 

KKR3 afholdes tirsdag d. 18. december kl. 16.15. 
a. Anders Bang og William Wendler.  

 
18. Eventuelt  

 
 
Med venlig hilsen 
Linnea Gerdes 
Kredsformand, FADL København 


