
 
 
 
 

 

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. 3 (KKR3) 
20. december 2016 
 
 
Afbud: Jonas, Maria V, Maria H, Katrine T, Katrine F, Annarita 
 

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

Kristian valgt. 
b. Valg af referent (Forslag: Annarita)  

Tue valgt pga afbud fra Annarita 
c. Valg af facebookansvarlig 

Linnea/Andrea valgt 
d. Godkendelse af referat (KKR2)* 

Niels Bjørns navn rettes, det er uden bindestreg. 
e. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 

2. De 10 mål 
For at følge op på vores 10 mål og sørge for, at vi fuldfører dem foreslår 
bestyrelsen at vi afholder en workshop 4. Januar kl. 16.15 og et par timer 
frem. Oplægget er, at de fremmødte arbejder med et par af punkterne og 
udarbejder et forslag til et konkret produkt der kan opfylde vores det på-
gældende mål. 
 
4. januar 2017 kl. 16.15 er der workshop ang. Hvordan vi får ’søsat’ de 10 
mål. De kommer ned og hænge i repperhulen, så man kan skrive sine for-
slag på når man kommer på dem. 
Dokumentet kommer også op på google drive. 
Kommer der overhovedet nogen d. 4. januar? Flere rækker hånden op. 
Forslag om at vi den 4/1 lægger kvartalsvise planer for arbejdet. 
 
 

3. Tilbagebetalingsreglen 
Ifølge KKFs vedtægter skal man ved indmeldelse senere end 1. semester 
betale et merkontingent for maksimalt 1 år tilbage. Vi har i de sidste 2 år 
dispenseret for reglen. Der ønskes en diskussion om repræsentantskabet 
skal dispensere for reglen i 2017, samt om der skal foretages vedtægts-
ændringer. Vedtægter kan findes på fadl.dk under §6 stk. 2.  
 
Det lader til at folk ikke shopper ind/ud af FADL – hvilket var formålet med 
paragraffen. 
Mads fortæller, at fokusgruppeinterviews blandt ikke-medlemmer afslø-
rede, at reglen afholdte potentielle medlemmer fra at melde sig ind. Der 
er stemning for at dispensere for reglen. 
Forslag om at man skal have været FADL-medlem i ½ år for at kunne tage 
kurser? 
Vi kan trække data ud fra sekretariatet til at se om det vil have effekt. 
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Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe til at gennemarbejde pros/cons 
ift. vedtægtsændringer. Gruppen kan bl.a. overveje, om man skal betale 
fuldt kontingent for indmeldelse midt på semesteret. 
Der er ingen der taler imod at dispensere. Vi beslutter at dispensere for 
den pågældende paragraf i 2017. 
Der arbejdes videre vedr. ændringsforslag i bestyrelsen. 
 

4. Kravindsamling til OK18 
Ved Katrine Thomsen (fraværende) og Andrea 
 
Andrea præsenterer menti og tager krav med til OK18. Der er meget spar-
somme krav fra hjemmesidens kravindsamling men julebanko gav meget 
god respons. 

 
 

5. Rusintro 
Der skal afholdes rusintro i starten af det nye semester. Der blev afholdt 
forberedelsesmøde 14/12-16. Referat samt indstilling eftersendes som 
særskilt bilag. 
 
Se bilag. Claas fremlægger: Oplægget kortes ned fra 45 til 35 minutter 
med færre slides men med kahoot og videoindslag. Vi køber 50 stk KDO 
fra Academic Books og der lægges op til at vi på KKR4 diskuterer, om KDO 
fortsat skal være hvervningsgave E17. 
Der skal bestilles auditorier til oplæg for vinterrusserne d. 23. og 25. janu-
ar. 
Ellen sender en doodle ud hvor man kan melde sig på forskellige dage. 
Vi skal huske at sende en velkomstmail ud til de ny-indmeldte og de der 
’glemmer’ det ifm. introerne. 
Reppere der har været vejledere skal være opmærksomme på, hvornår de-
res hold er sat til intro mhp. Facebook-promovering. Ellen skriver udkast 
som man kan copy-paste ind på diverse facebook-fora. 

 
6. Evaluering af julebanko 

Der blev afholdt julebanko den 12. december 2016, der ønskes en evalue-
ring af arrangementet. 
 
Linnea: Det var et godt arrangement, fedt at der var så mange reppere til 
stede, gode præmier. Man kunne lave en ’vagtplan’ for aftenen? Planlæg-
gelse af datoen tidligere, evt. før KKR1? 
Tilføjelse til indkøbslisten: ”Fyrfadslys” 
Der var en tilpas mængde æbleskiver og glögg. 
AFU kan overveje at lægge det en torsdag og lave fest ud af det? 
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7. Opstillingsvideo til repræsentantskabsvalget* 
Se uddybning i bilag.  
 
Der er ikke nogen indstilling fra bestyrelsen. 
Yderligere forslag:  

• En samlet video i stedet for mange små? 
• Brug af instagram – ca 10 sekunder små videoer? 
• I code of conduct er der ikke forbud mod at lave en personlig video 

– det er blot god stil at man husker at referere til fadls hjemme-
side og øvrige kandidater.  

• I stedet for en ’stem på mig’ videokampagne kan man lave en 
’min hverdag som repper’ / ’hvad laver man som repper’ video i 
ugerne op til #repforendag #blivrepper #repperforenaften 

Der er ingen der argumenterer for at lave personlige videoer. Dog er 
der mange fortalere for at lave en videokampagne i ugerne op imod 
opstillingsdeadline. 

 
8. Videoprojekt om transportsagen* 

Præsentation af punktet ved Claas. 
 
Claas præsenterer problemstillingen. Outcome var en succeshistorie og 
gennem bestyrelsen af danske mediestuderende (med kreative evner) det 
er ambitionen at lave en video som kan forklare forløbet for den bredere 
offentlighed. Det skaber synlighed, noget vi ofte efterspørger. HF har ikke 
økonomi til at betale for det, det bliver et KKF-sponseret projekt. 
Claas’ kontakt har også mulighed for at vinkle det i en anden retning. Til-
buddet for nuværende er et engagnstilbud, noget lignende kunne koste 
5500. 
Filmen skal ikke promovere KVB men KKF, begge ’firmaer’ profiterer dog 
af den. 
Opfordring til at profitere mere af evnerne fra vore medstuderende på 
RUC etc som søger noget på CV’et. 
Tilføje noget med OK18 – oplæg til kravindsamling? Oplysning til de ar-
bejdstagende om deres vilkår. 
 
Der er tale om 4500. For det får vi: 3 rette-gange, han animerer vores 
speak 
750 ekstra for vektorgrafik (i alt 5250 kr) 
For: 19. Imod: 1. Blankt: 0. 
Claas sætter det i gang med vinkel 
 

9. Støtteansøgninger* 
Der er i bevilliget 44.877,5 kr. indtil nu i 2016. 

a. IMCC 
Søger om 22.250 kr. til afholdelse af Forårseminar 2017. Ansøg-
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ning forefindes i bilag. 
 

Hvad dækker ’diverse’ over? Er det administration til hovedafdelingen? Formo-
dentlig. 
Claas foreslår 18 K med ”Foredraget sponsoreret af FADL” 
Andrea foreslår 7 K 
Mads foreslår 3 K som symbolsk anerkendelse, dækker fx gaver. 
IMCC er en stor forening – det er pudsigt at den ene forening skal støtte den an-
den. 
Flertallet stemmer imod at give det fulde beløb. 
18 K: Flertallet stemmer imod 
10 K: Flertallet stemmer imod 
7 K: 10 for, 7 imod, Det vedtages at donere 7000 kr til IMCC. 

 
b. FORNIKS 

Søger om 4.506 kr. til neuro-merchandise. Ansøgning forefindes i 
bilag. 
 

Der skal doneres gaver til 10 personer, der foreslås 10 x 200 kr = 2000. 
VI kan ikke bare give dem bøgerne in-house  - de skal helst købes af forlaget. 
 
Fuldt beløb: 14 for, 3 imod, det besluttes at donere 4.506 kr til FORNIKS. 
 
Nyindkommet ansøgning fra CALIS (se bilag udleveret på KKR3). 
Der foreslås 5000 kr i alt 
Der foreslås 6000 kr 
Der foreslås 2000 kr 
 
Fulde beløb: Falder 
6000 kr: Falder 
5000 kr: 15 for, 1 imod, det besluttes at donere 5000 kr til CALIS.  
 
 

10. Tatoveringer 
Vi har mulighed for, at få 20% på en ny omgang tatoveringer. Skal vi be-
stille nye? Pris for 500, 1.000 og 1.500 vil blive præsenteret på mødet. 

 
Kan vi få klistermærker i stedet for tatoveringer? Er det godt merchandise eller 
blot skrald. 
1500 stk Falder 
1000 stk. Falder 
500. Tillykke til FADL med 500 nye tatoveringer. 
Inputforslag: FADL goes old-school hipster, løbe-Thomas, løbe-Tobias 
 

11. Meddelelser 
a. Kredsforeningen (KKF) 
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i. Status på igangværende projekter 
Studiestartskursus-mødeindkaldelse kommer snart 
BRAG (BevillingsRevurderingsArbejdsGruppen) har holdt 
møde med Jeppe, søger nye medlemmer. Kaare, Kristian, 
Urd, Malthe og Nicolai er med i BRAG 
”Kristian på gangen” opdatering med Kristian der går 
rundt på Panum. 

ii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)* 
Meddelelser forefindes i bilag. 

iii. Kursusudvalget 
Skal ansætte nye kursusafholdere. Søger penge fra OK 

iv. Arrangements- og foredragsudvalget (AFU) 
v. Sekretariatet 

Ellen Ranløv stopper. 
b. Tillidsrepræsentanter (TR) 

Har holdt synlighedsdag på Panum. Der kommer en postkasse på 
B26/Panum hvor man kan levere sine spørgsmål. Flere ”facer”-
dage hvor der skal graves i fx arbejdsmiljø. Fra næste møde KKR-
møde kommer der en skriftlig meddelelse fra TR 

c. Vagtbureauet (KVB) 
Overskud på 850-900 K. Initiativer i vest ang. Lægevikarhold i Re-
gion Midt+Syd. 

d. Hovedforeningen (HF) 
i. HB formand* 

Meddelelse forefindes i bilag. 
Tidl. i dag møde mellem repræsentater DLVV, FS, KKF, OU 
og HF samt Nicolai fra Aalborg. 
Der kommer julehilsen fra HF formanden 

ii. KKFs HB-medlemmer 
Kommissorier godkendt i de lokale og nationale udvalg. 

iii. Nationalt MFU 
Møde med lægeforeningen og forsikringskonsulent (Kon-
tea?) ang. Tryg forsikring. 
Sæt kryds 25/2 fra 10-? hvor der er Repdag i Kbh. 
ÅKF har holdt møde med IMCC ang. Forsikringspakke; 
IMCC vil gerne promovere vor klinikforsikring. 

iv. Overenskomstudvalget (OU) 
Indsamler og sorterer i krav. Overenskomstkampagne i 
februar. 
Efteruddannelsesmidler er uddelt, meget til lægevikarer 
men det skal ikke hedde ”lægevikarkurser”. 
Til national dag kommer Margrete Vestager og holder op-
læg. 
Klaus får henvendelser om iso-tillæg ikke overholdes i 
vest, der følges op på dette. 
Ossian er ny HB kontakt vedr. OU. 
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v. Lægevikargruppen (LVG) 
Katrine Feldtballe er genvalgt som formand. Der afholdes 
møde med simulationsansatte. Klaus arbejder med 9. se-
mesterkravet. 

vi. Universitetsansattes Udvalg (UAU) 
Mads K er formand. Mange KU-ansatte har ikke fået løn 
til tiden grundet administrative besparelser. Mads, Klaus, 
Torben til møde med Akademikernes A-kasse. Hvis man 
har hørt om noget lignende kan man kontakte Mads. 

vii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 
Tolkeområdet under udvikling. Brev til FAPS (foreningen 
af praktiserende speciallæger). Samarbejde med SAMS 
ang. den lille orange til medicinstuderende som lægese-
kretærer. Desuden potentiel mulighed for medicinstude-
rende som ambulancereddere? 

viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
Meningsdanner-uddannelse samt studieundersøgelse un-
der udvikling. Studieundersøgelse sendes ud april 2017. 
Uddannelsesloftet er en realitet. Der er taget kontakt til 
relevante uddannelsesordfører på Christiansborg. Der 
kommer udmelding om besparelser med YL. 

e. Forlaget 
Josefine vender snarligt hjem. Intet møde siden sidst men modta-
ger rapport hver måned – december ser god ud. 

f. Andre 
i. BRAG* 

Meddelelser forefindes bilag. 
ii. MOK-bestyrelsesmøde er afholdt. Økonomien er fornuftig, 

mokkerne får lidt mere penge til forplejning og luft i bud-
gettet. Der har været debet om industriens bidrag, dog 
kun stillingsopslag. 
 

12. Eventuelt 
Urd går på orlov fra næste måned. 
Skriftlige tilbagemeldinger foretrækkes. 
Opfordring til at næste møde er lidt kortere aht. de eksamenslæsende. 

 
13. Snackansvarlige til næste møde 
Claas, Nicolai og Niels Bjørn d. 10/1. 

 
14. Mødeevaluering 

 
 

Med venlig hilsen  
Ossian Gundel 


