
 
 
 
 

 

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. 4 (KKR4) 
15. februar 2017 
 
 
Afbud: Andreas, Tue, Thomas, Andrea 
(Maria V og Annarita forsinkede) 
 

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

Valgt 
b. Valg af referent (Forslag: Mads K)  

Spurgt 
c. Valg af facebookansvarlig 

Nicolai 
d. Godkendelse af referat (KKR3)* 

Ændring af dato for referat til den korrekte 
e. Godkendelse af dagsorden 

- Status og evaluering efter rusintroer - 
Godkendt 

 
2. De 10 mål* 

Gennemgang af hvordan og delmål kolonerne (se bilag). Her vil være mu-
lighed for, at sætte nye delmål samt melde sig på de grupper man gerne 
vil lægge noget arbejde i. 
 
Skemaerne kunne have været udsendt i bedre tid, for at hjælpe deltagere 
i at huske hvem og hvordan og inspirere involverede og andre. 
1.) God gang i videoprojekter m. revy og MOK foruden allerede produce-
rede projekter. Stetoskopet har Ossian og Mads allerede deltaget i, der er 
ønske om at præsentere repræsentanterne til medlemmerne så man ved 
hvem der sidder i repskabet til generel information til medlemmerne. - Til 
næste møde SKAL der tages et gruppebillede da dette mangler.  
 
2) Kurser på bidding ved Kristian og Emma – ”kom godt i gang med din 
bachelor” og TKO forberedelseskursus ved kursusudvalget. 
Mht ”stræbermerchandise” så har forlaget en række ting allerede, det 
overvejes hvorvidt man bør indkøbe og uddele en række af disse. Kittel-
kortene efterspørges og der informeres at de pt er i OKK. 
 
 
3) SAMS er kontaktet omkring skabelses af en lille orange mht arbejde i 
almen praksis. Kontakten har været frugtløs der opfordres til at kontakte 
Pernille Brunsgaard, Pelle Harris Krogh eller Astrid Blønd og Søren Christi-
ansen fra YL.  Kathrine F vil gerne være med i gruppe 3.  – Emma vil gerne 
med. 
 
4) På medarbejderfronten er vi formentlig løbet ind i nogle problemer i og 
med at Karoline har fået tilbudt nyt job. Det efterlyses at høre hvor man-
ge mulige der kan rekrutteres overhovedet, MFU er enige og vil gerne 
bruge lejligheden til at ”kravsindsamle”. ForMads gør opmærksom at må-
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let er et skift til tryg i minimum 1:1. Nicolai og Kaare vil gerne tilmeldes. 
National MFU er på sagen og har planer om at køre en kampagne ligesom 
der blev gjort i maj sidste år for at nå et årsmål omkring en stigning på 
10% igen i år. 
 
5) Vinterrusserne blev samlet i auditorier og ”underholdt” ved Kristian. 
Målene er enten i gang eller klaret – quote  - Emma vil gerne være med. 
 
6-10) Der er ikke lagt så meget arbejde i punktet endnu. Nicolai vil gerne 
være med i punktet. 
 
6-10) kontsituerende møde blandt KI og Jose. Der er blevet tænkt tanker 
som partybowling, kanalrundfart, og lignende episke ting. – Hilscher og 
Formads vil gerne være med i gruppen. 
 
6-10) Ossian og Gunnar står som primære arbejdskræfter på punktet og 
kan ikke dele det før de får kvartalsregnskaber. NielsBjørn så gerne at han 
bakser med at reformere ansøgningsprocessen og at han gerne så at vi 
skruer lidt ned for bevillingspuljen i et stykke tid.  
 
6-10) ForMads og Ossian har kontaktet Københavns kommune omkring 
fodgængeroverfelt, kaffemaskinen er ikke et problem, men kommer til at 
koste lidt. Vedrørende stud.med’ere i receptionen snakkes der med Peter 
 
6-10) Tages op senere på punkt 4. 
 
6-10) Folkemøde er den 15. juni så der arbejdes ikke på kronikker pt. UPU 
er dog altid i kontakt med relevante politikere. Der er ikke blevet stiftet 
en ny humlebi, men UPU arbejder bredspektret i stedet. 
 
i fremtiden vil både reppere og medarbejdere byde ind omkring de 10 
mål. Kontakt går gennem Jeppe. 
 

3. Repræsentantskabsweekend 
Weekenden afholdes 24.-25. marts 2017. Vi skal være i Roarhytten (tæt 
på Roskilde). Der ønskes forslag/idéer til hvilke emner vi skal arbejde med 
på vores tur. 
 
Overordnet er formålet med repweekenden bonding og fordybelse i di-
verse emner. Medlemsfastholdelse og tilbud til bacheloren var emner der 
fremgik sidste år. 
 
Ossian foreslår selv en workshop ved kontingent. Der skal kigges på em-
ner der blev diskuteret sidste år. Der efterlyses muligheden for at arbejde 
på et konkret produkt der kan færdiggøres eller søsættes ”rigtigt” inden 
weekendens afslutning. En repweekend er også en mulighed for at tage 
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en debat med mere værdibaseret indhold. Evt også en oplægsholder fre-
dag eftermiddag/aften.  
  

4. Regler for udlån af kantinen 
Linnea og Claas vil fremlægge et revideret dokument (på mødet) og lægge 
op til en diskussion omkring brugen af kantinen. 
 
Der har været udlånt kantinen til partipolitiske arrangementer, men da 
FADL ikke er tilknyttet et bestemt parti mener bestyrelsen at det er tid at 
revidere reglerne.  
I praksis har det i længere tid været hele repræsentantskabet der har 
kunnet låne kantinen. Generel slid og udgifter hermed må bare tages 
med. En tilføjelse kunne være ”Fadls forlag kan på lige fod med repræsen-
tantskabet leje kantinen,” eksempelvis under basisgruppeafsnittet.  
For at undgå at skulle tolke hvorvidt at et arrangement er religiøst eller 
partipolitisk bør offentlige arrangementer ikke tillades og reklamation of-
fentligt før og efter skal altså ikke være tilladt.  
Der findes konsensus om at ændre reglerne til: 
At kantinen kan lånes ud til et privat arrangement, der må ikke reklame-
res offentligt, hverken før eller efter. Vi i Fadl ønsker ikke at associeres 
med partipolitiske eller religiøse retninger/bevægelser. 
 
Vi kan ikke undgå at lokalerne, såfremt de bliver brugt ikke bliver gen-
kendt og derfor associeres med diverse ting. Der opfordres til at med-
lemmet/repperen der låner kantinen er opmærksom på vores forbehold. 
 
Et af vores 10 mål lyder at åbne kantinen for basisgrupper. Da kantinen 
ikke står tom i ugevis grundet holdmøder, spvundervisning osv. og for ik-
ke at have en ansat til at lukke folk ud om aftenen.  
 
Der er to lejre, én der synes at det er synd den står tom forholdsvist tit. En 
anden der mener at det tager fleksibilitet fra VT-hold og repræsentant-
skabet, derudover bør der tages hensyn til medarbejdere og andre bruge-
re af huset. 
 
Josefine foreslår at der bliver kigget efter hvor tit kantinen bliver brugt, og 
ikke basere en beslutning på hvor et arbitrært skøn. 
 
Hvorvidt basisgrupper må låne kantinen bliver besvaret på et senere tids-
punkt da der er flere parter der skal involveres. Resten af forslagene gik 
igennem med ovennævnte rettelser. 
 

5. TKO-kursus* 
Se bilag. 
 
Klaus har haft foreslået at man kunne finansiere dette via SPV-midler fra 
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overenskomst. Rammebevilling bør gives i dag men der kan undersøges 
hvorvidt midlerne kan tages derfra. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved 
hvorvidt der er afsat tid og penge nok til at købe udstyr og blive undervist 
i al det der står på programmet. 
Tanken er at man søger enten medicinsk eller kirurgisk afhængig af hvil-
ken afdeling man har fået tildelt. Dette efterlyses at man får lidt af begge 
dele således at man opfordrer kursister til at ”shoppe” afdelinger. 
Det foreslås at man udsender noget skriftlig teori, så man kan have klaret 
alt det ”kedelige” hjemmefra, i stedet for at skulle gennemgå dette på 
kurset.  
Vi snakker pænt om erfarne sygeplejersker, gode tillægsord.  
Kursusgruppen skal snart indkøbe remedier, de vil gerne undersøge mu-
ligheden for mængderabat. Suturgrej kan indføres under kursusbudget-
tet.  
Såfremt pengene ikke kan hentes fra SPV-efteruddannelsesmidler kan pe-
gene hentes fra konto 1375 ”Medlemshvervning og fastholdelse”. 
 

6. Fleksibelt medlemskab* 
Se bilag for beskrivelse af punktet. 
 
Der hersker tiltro til mennesker i KKR om hvorvidt folk vil melde sig ind og 
ud ift fordele. Men for at komme dette i opløbet kunne man binde folk til 
et halvt års medlemskab gældende d.d for oprettelse.  
Der udtrykkes bekymring for at gennemskueligheden bliver vag ift bin-
dingsperioder. Der er bekymring om hvorvidt en bindingsperiode på 6 
måneder er for lang tid og vil kunne afskrække potentielle medlemmer.  
 
Claas appellerer til at holde et system så simpelt som muligt for bedre at 
kunne præsentere reglerne til russerne. Der pointeres at man som model-
len står at såfremt man melder sig ind er man bundet semesteret ud. Der 
stilles forslag om at tillade indmelding midt på semesteret uden tilbage-
betaling, men så i stedet at binde sig hele det kommende semester. 
Ydermere er Claas bekymret for at det bliver mere attraktivt at melde sig 
ind senere og derved at tabe på det økonomisk. 
 
Der skal undersøges om der er lovgivning ift mindstepriser for abonomen-
ter og reklamationer.  
 
Ydermere er det farligt at gøre systemet fleksibelt og så tilbagetrække det 
da dette vil kunne ses som et angreb på medlemmernes frihed. 
 
Ossian ”puster til ilden” og fremlægger at et skift til et regulært måneds-
betalingssystem. Et system hvor man binder sig 6 måneder fra oprettel-
sesdato.  
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7. Nationaldag 
Afholdes 25.-26. februar 2017 i FADL-huset på Blegdamsvej 26. Præsenta-
tion ved Tobias. 
 
Der bliver spurgt om der er mulighed for at der kan komme flere med til 
nationaldag. Det bliver svært ift studenterrevyen, men der pointeres at 
der kun kommer 4 fra Århus og derfor bør det måske prioriteres at dette 
løses.  
 
Hjælp til opsætning ved; Ossian, Formads, Neuf og Linnea. 
 
Ift eftertildmeldingerne mener Tobias at det ER for dårligt, når nu fristen 
er blevet udskudt flere gange.  
 

8. Studiestartkursus 
Afholdes 22. februar 2017. Præsentation ved Tobias 
 
Vi søger om rammebevilling på 3000 kr til mad og drikke til deltagerne, vi 
skal have laks. Vi får 3000 kr til at afholde kursus.  
Vi mangler en enkelt mand til at udfylde kurset, man kan få en prezi af 
Kristian omkring boliger. Josefine er en champ og kommer fortæller om 
bolig. 
 

9. Status og evaluering af rusintroer 
 
Ossian mener at der var bedre stemning og styr på rusintroen og at den 
var bedre end tidligere. Arbejdsgangen har været bedre end forrige gang, 
så tallene afventes med spænding. Gode eller dårlige så har forløbet kørt 
tight. Formads pointerer at det er fint at forlaget var der, og at man skal 
bruge dem fremover også da de mere eller mindre forventer at have del i 
disse. Josefine istemmer. Sidste år tilmeldte 116 sig, i år 115.  
 

10. Støtteansøgninger 
Der er aktuelt 80.000 kr. tilbage i støttepuljen. 

a. Kristne medicinere 
Søger om 9.000 kr. til afholdelse af årlig weekendlejr. - Falder 
Der foreslås 3000 kr, som dækker over 1/3 af deltagerne, altså 
dem fra Kbh. – vedtaget 
 

b. GO København 
Søger om 6.050 kr. til afholdelse af weekendseminar samt kurser i 
gynækologisk undersøgelse og akut obstetrik. – Vedtaget 
Forslag: 
3050 
4050 
5000  
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c. SAKS 
Søger om 7.000 kr. til afholdelse af børnekirurgisk foredrag. -  
1875 er forslået til dække af auditorieleje. -  
3075 er foreslået til dække af auditorie og foredragsholdergaver - 
Vedtaget 

d. PIT 
Søger om 27.280 kr. til udsendelse af to medicinstuderende til 
Uganda. - Falder 
1500 kr til visum – falder 
380 kr til telefon og malaria profylakse - falder 
280 kr til malaria profylakse – falder 
 
Vi støtter formål der kommer en bred skare af medicinstuderen-
de. Da dette projekt kun kommer to mennesker til gode vælger vi 
ikke at støtte denne. 
 

11. Meddelelser 
a. Kredsforeningen (KKF) 

i. Status på igangværende projekter 
Gennemgang af projekttavlen. Den skal bruges mere.  

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

iii. Kursusudvalget* 
Meddelelser forefindes i bilag. 

iv. Arrangements- og foredragsudvalget (AFU) 
Fastelavn tirsdag d. 28. Der er altid plads, arrangement 
fra 16-20. Reppere SKAL SKAL SKAL komme udklædt. Evt 
mulighed for at købe entre til arrangementet og på den 
måde blive lokket ind i folden.  

b. Tillidsrepræsentanter (TR) 
En del sager vedrørende problemer m. vagtbureauet. Noget med 
løn for e-learning med sundhedsplatformen. Problemer med iso-
lationstillæg, som der blev taget hånd om. De vil gerne holde en 
panumdag, samt holde basisgruppebazar med repperne.  

c. Vagtbureauet (KVB) 
Godt med vagter og kurser, der er flere vagter der udækkede.  

d. Hovedforeningen (HF) 
i. Sekretariatet 

ii. HB formand 
overgangen fra DLVV til de 3 vagtformidlere er gået skan-
dalefrit. Karoline har sagt op og stopper ved udgangen af 
februar, fremover skal hun assistere forsikringsforhand-
lingen på konsulentbasis. Gunnar er sygemeldt, ikke no-
get alvorligt, men får lige ro på tingene over et par uger. 
På HB mødet i morgen skal der diskuteres omkring bred-
markedsbøger, måske også opdatere forlagets vedtægter. 
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iii. KKFs HB-medlemmer 
Møde i morgen. Pointer kommer ud på mail i morgen.  
Ændring af organisationscirkulærer mht håndtering af 
pressen. 

iv. Nationalt MFU 
Der har været første forhandlinger med Tryg, der gik fint, 
næste møde er endnu ikke planlagt. Fitness DK aftale er 
opsagt.  

v. Overenskomstudvalget (OU) 
Der har været en sag med et hold der gerne ville arbejde 
2 timer, minimum 3 timer ifølge overenskomst, der blev 
givet dispensation. Hepatitisvaccine får formentlig støtte 
fra biomedicin studerende. Der skal planlægges seminar. 

vi. Lægevikargruppen (LVG) 
Møde med takstnævn omkring simulationsenheder. De er 
dog langt fra hinanden ift forhandlinger. Der er møde 
ifbm repweekend.  

vii. Universitetsansattes Udvalg (UAU) 
Vi samles med andre overenskomstudvalg til nationaldag 
omkring OK18. AC er positive overfor samarbejde, måske 
der sker noget i førstehjælpsunderviser sagen. 

viii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 
Tolk Danmark har vundet udbuddet, og vil gerne komme 
til os omkring at vores tosprogede medlemmer skal ar-
bejde som tolke.  
Tidligere formand for vagtbureauet Michael som sidder i 
hjemmeventilation udviser interesse i at bruge fadlvagter 
som løsvagter. 

ix. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
UPU var med til at afværge stavnsbåndet af medicinstu-
derende. Derudover skal der kigges på censorudvalget, 
der er høringsfrist i starten af marts. Der er møde d. 26. 
februar. Der planlægges en temadag på Christiansborg 
omkring mental sunhed blandt studerende. Der kommer 
mange forskellige relevante organisationer ”store kano-
ner” – Claas , blandt andet Troels Kjær.  
Lægedækningsrapporten gav meget presseomtale og har 
givet meget omtale sidenhen. 

e. Forlaget 
Nedskæringer af bredmarkedet. Januar har givet positivt resultat, 
langt under budget måske grundet Black Friday. Hjemmesidesalg 
er steget. Sygeplejeprojekterne er stadig godt i gang og kerne-
ydelsen i form af medicinbøgerne er der også fokus på. Norge er 
pjattede med vores bøger lader det til og der er måske mulighed 
for et nyt marked der. 
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f. Andre 
Kenneth Hoffman der er træner for Dansk landshold for læger. 
Han vil gerne rekruttere dem af vores facebookfølgere der er yng-
re læger.  
 
Status på explainer videoer. Der er indtalt en speak, udtrykket er 
blevet set på så vi er langt i processen. 
 

12. Eventuelt 
Videoer efter repmødet, noget med at snakke om hvad vi har gennemgå-
et, dette sker som led i vores 10 mål.  
Nyt coverbillede af repræsentantskabet af det nuværende repræsentant-
skab. 
 

13. Snackansvarlige til næste møde 
KKR5 afholdes 25/3-17 i forlængelse af repræsentantskabsweekenden. 
Der er ikke behov for snack ansvarlige. 
 

Med venlig hilsen  
Ossian Gundel 


