Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

Referat repræsentantskabsmøde nr. 5 (KKR5)
Mandag d. 5. marts 2018
Afbud: Clara, Annarita, Benjamin, Tue, Andreas og Urd, Mads H
Forsinket: Andrea, Claas, Josefine
Gæst: Anton
1. Formalia
a. Valg af dirigent (Forslag: Kristian)
Kristian valgt.
b. Valg af referent (Forslag: Kaare)
Kaare valgt.
c. Valg af SoMe ansvarlig
Malthe valgt.
d. Godkendelse af referat (KKR4)*
Udsendt som særskilt bilag.
Punkt 2 langt mellem bachelor og kandidat skal ændres til ikke
langt.
Punk 9 der ses en skov skal ændres til noget mere seriøst.
e. Godkendelse af dagsorden
2 ekstra støtte ansøgninger
2. Opfølgning på temadiskussion fra KKR4
Der er dialog med Jesper fra Studenterrådgivningen omkring eksamenshåndteringskurser mm.
Der ønskes en diskussion om et muligt samarbejde med Pusterummet
omkring mentorordning for medicinstuderende på Københavns Universitet. Der vil på mødet blive præsenteret aktuel status.
Ved Ossian.
Præsentation
Hvis vi laver en mentorordning med pusterummet, så skal det være for
alle (ikke kun medlemmer).
Erik har erfaring med at andre fagforeninger kun har sådanne ordninger
for medlemmer.
Kommentarer
Der er holdninger der opfordre til at det kun skal være for medlemmer,
da FADL eksistere for dets medlemmer.
Andre er imod at gøre det eksklusivt for medlemmer. Vi kan fremstå dårligt, hvis det kun er for medlemmer.
Det kommer også an på om hvor mange ressourcer vi bruger på det.
Det er måske en god ide at kalde det noget andet end en mentorordning,
hvis ikke vi skal arbejde sammen med pusterummet.
Nogle er imod at lave faglige mentorordninger.
Et samarbejde med YL kunne også skabe en god mentorordning.
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Arbejdsgruppe som gerne vil arbejde med eksamen forberedende kurser.
Katrine T, Maria V og Niels Emil
3. Medlemsrekruttering
Reminderbrunch var en stor succes og nemt at afholde. Men arrangementet så ikke ud til at give os flere medlemmer. Der ønskes en diskussion om
vi i fremtiden skal satse på sådanne arrangementer. Samt formen af arrangementer, er de kun for medlemmer eller ej. Skal vi tillade at ekstern
deltagelse der kan bidrage økonomisk til afholdelsen.
Præsentation
Arrangementet kostede 25 kroner per person.
Kommentarer
Nogen mener at pengene er delt godt ud, fordi der kommer mange forbi
huset.
Lægernes bank og Lån og Spar Bank vil gerne betale sådanne arrangementer fremover, for en smule reklame.
Jo flere der kommer herover jo flere mennesker snakker om FADL.
Vi kunne være mere direkte i forhold til at få folk til at melde sig ind.
Det kan være nemmere at få folk til at melde sig ind, hvis man skal være
medlem for at være med.
Man kunne have en model hvor alle må være med, men kun medlemmer
får gratis øl.
Det giver mere på længere sigt hvis alle må komme over.
4. Status på nye initiativer*
Mundtlig status på vores nye initiativer. Se projekt oversigt i bilag for
overblik.
a. Feltkontor på Panum
D. 14. marts 2018 kl 12, Tobias vil orientere yderligere på mødet.
Folk er velkomne til at komme forbi og hjælpe til
Maria V, Malthe og Linea vil gerne være med.
b. Lavere kontingent
Der vil til næste møde blive præsenteret et forslag til lavere kontingent.
c. Bedre service i huset
Der er planlagt tur til planteskole.
d. Safir møde tirsdag den 13.
Tilmelding sker ved mail til Linea
e. Fadl historie og gennemsigthed
Vi skal stå hyppigere ovre på panum i april.
f. Etniske mediciner
Der er planlagt iftar under ramadan.
g. Styrke af bachelor
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Sofie vil tage til møde med PUFFS forskningsintro kursus, for at
undersøge om FADL vil noget af det samme.
h. Intern styrke i repskab
Det er svært at finde et shelter.
5. Rusintro*
Se særskilt bilag for statistik.
Ved Claas.
Præsentation
Det er gået godt.
Hvad kan gøre vi nu? Kan vi gøre mere for at få dem vi ikke fik med.
Der bliver indkaldt til et evalueringsmøde for de ekstra interessante.
Kommentarer
I sammenspil med punkt 3. så skal vi da bare lave flere arrangementer.
Vi har lavet en ny aftale med tillidsrepræsentanterne så de har mere at
sige noget til Modul C i SPV kurset.
15. marts 16:15 vil der være evalueringsmøde omkring
6. Evaluering af fastelavn
Ved AFU.
Kommentarer
Det var fedt
Det var hurtigt og effektivt
Det er godt det var på FADL
Det var fedt at se så mange repræsentanter udklædt.
7. DHL-stafet
Der indstilles til at der nedsættes en arbejdsgruppe der står for planlægningen af DHL-stafet 2018.
Den første fredag i det nye semester. (den 31. august)
Niels Emil, Ossian, Kristian og Benson vil gerne planlægge det.
Kristian indkalder til møde.
8. 1. Maj
Der indstilles til at der nedsættes en arbejdsgruppe der står for planlægningen af 1. maj 2018.
Præsentation
Dem der skal arrangere 1. maj, skal kontakte politiet så der kan laves en
march.
Mads Koch og Malthe Hvid er med i arbejdsgruppen.
9. Nyt valgsystem
Der vil på mødet være en gennemgang af snackansvarligvalget fra sidste
KKR. Derudover ønskes der en evaluering af systemet.
Ved Kaare.
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Dette punkt tages til næste møde med Tobias.
10. Status på De 10 mål*
Kort mundtlig status – se projekt oversigt i bilag. Der foreligger bilag fra
arbejdsgruppen der har arbejdet med: Bredere/mere målrettet tilbud til
studerende af anden etnisk herkomst end dansk.
Punkt 10 slettes.
11. Hovedforeningens bidrag til Aalborg lokalenheds udvikling*
Se bilag for indstilling.
Ved Claas.
Præsentation
Århus har sat penge af til en bygning til Aalborg.
Aalborg er vigtig for alle kredsforeninger, da der er kæmpe potentiale i
foreningen.
Hovedforeningen burde derfor støtte Aalborg økonomisk.
Der indstilles til diskussion om hovedforeningen skal støtte Aalborg med
ca 40.00 årligt.
Kommentarer
Der er stemning for at det er en god ide at støtte Aalborg økonomisk.
Pengene fra forenede gruppe liv kunne bruges her.
12. Fordeling af midler fra Forenede Gruppeliv*
Se bilag for indstilling.
Ved Claas.
Præsentation
De penge der stadig står i forenede gruppeliv kommer til FADL’s hovedforening. Pengene fordeles 70% til hovedforeningens drift budget, dog
stadig øremærket til medlemsaktivitet og 30% lægges i en pulje, foreningerne kan søge, som skal komme medlemmerne til gavn.
Alle midler skal bruges på 3 år.
Kommentarer
Der er bekymring om at det bliver for procedure tungt at skulle søge puljen på 30%.
Ved at have en pulje, får dem som gerne vil lave noget, flere midler. Det
er godt, da det rykker i mere.
Efteruddannelses midlernes bruges som et eksempel på hvordan en pulje
kan være for procedure tungt.
Nogle mener at det er godt at man stiller høje krav til disse penge.
Nogle mener at der burde være en begrænsning på hvor mange penge en
kreds burde kunne få.
Der er forskel på det her og efteruddannelsesmidlerne på den måde at
det er svært at vide hvad kriterierne er for at få penge. Der tænkes at
denne pulje skal have meget simple kriterier for at få pengene.
Hvis pengene fra puljen ikke bliver brugt, så skal de stadig gå til medlemmerne.
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13. Kandidatreception*
Der ønskes en diskussion om vi fortsat skal afholde kandidatreceptionen i
fremtiden.
Ved Malthe.
Præsentation
Kandidatreception afholdes 2 gange om året. Den seneste kandidatreception kostede 14.000 kr.
3. forslag til fremover.
1. Man fortsætter
2. Man får ikke lægeskilte
3. Man afholder det slet ikke
Kommentarer
Der ønskes afklaret hvor glade folk er vores deres lægeskilte. Der er skilte
som er efterladt fra andre år.
Der er en opfattelse af at ingen bruger deres lægeskilt.
Nogle mener vi skal beholde skiltene, da det er en god medlemsgode.
Nogle mener man skal indføre egenbetaling på lægeskilte
Der er kritik af panumkoret andre mener det er det der gør det højtideligt.
Afstemning
Der stemmes om hvad vi gør med skilte. Der er følgende muligheder:
100% egenbetaling af skilte
50% egenbetaling
Bøde for ikke at hente
Vi gør som vi plejer – Blev valgt.
14. OK18 (Nyt punkt)
Status på OK-situationen, samt hvordan vi i KKF bedst muligt sikre vores
medlemmer ordentlig information omkring forhandlingerne.
Præsentation
Der kommer strejke til april. Der er ikke varslet strejke på universiteterne.
Kommentarer
Der er store kommunikationsopgaver fremover. Vi skal være oplysende
og vejledende fremover.
FADL dækker ikke strejkeramt arbejde.
Dem som gerne vil være med til kommunikationen i forhold til OK sammenbruddet skal bare skrive til Claas og melde sig.
Man kunne booke et lokale til at holde et møde for medlemmerne vedrørende konflikten. Måske noget i forbindelse med 1. maj.
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15. Genoptryk af kittelkort (Nyt punkt)
Da Aarhus og Aalborg er løbet tør for kittelkort, samt at Odense og København har ca. 100 kort tilbage hver. Foreslår Nationalt MFU at vi genoptrykker samme antal i kredsene som før; 1250 København, 1250 Aarhus
og Aalborg og 300 Odense.at vi genoptrykker nye kittelkort. Prisen bliver
formentlig den samme som sidste gang - altså 33kr stykket.
Der ønskes at repræsentantskabet tager stilling til om vi ønsker et genoptryk.
Kommentarer
Det er en god medlemsfordel
Kittelkortene bestilles
16. Repræsentantskabsweekend
Afholdes 6.-8. april 2018 i Bødkerhuset. Undersøg allerede nu om i evt.
kan låne biler. Derudover ønskes der inputs til mulige emner vi kan arbejde med på weekenden.
Dem der kan låne bil, sender en mail til Ossian.
Der forslås at vi tager Kaares valgsystem op som emne til weekenden.
17. Støtteansøgninger*
Der er støttet med 16.300 kr. af de budgetterede 70.000 kr. for 2018.
a. SPLAS
Søger om 7.000 kr. til afholdelse af 7 kurser.
Bevillingsforslag: 6.000 kr. og 3.000 kr.
Valgt 6.000 kr.
b. SIMS
Søger om 1.800 kr. til afholdes af hockey turnering.
Bevillingsforslag
Valgt 1.800 kr.
c. FFF
Søger om 2.950 kr. til afholdelse af årlig efteruddannelsesweekend.
Bevillingsforslag 2.550 kr. og 1.500 kr.
Valgt 1.500 kr.
d. Signe Buhl Gram
Søger 10.000 til ferie
Bevillingsforslag
Valgt 0 kr.
e. Dissektionsturen
Søger om 10.000 kr. til dette års dissektionstur for 50 stud. Med.
Bevillingsforslag: 1.500 kr.
Valgt 1.500 kr.
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18. Meddelelser
a. Kredsforeningen (KKF)
Første.
Status på igangværende projekter, herunder de 10
mål*
Se oversigt i bilag.
Anden.
Medlemsfordelsudvalget (MFU)
Tredje.
Kursusudvalget
Kurser er i gang. Der ønskes at holde en kursusdag,
hvor der snakkes om fornyelse af kursusprogrammet.
Fjerde.
Arrangements- og foredragsudvalget (AFU)
b. Tillidsrepræsentanter (TR)
Der er det med modul C på SPV kursuset.
c. FADL Københavns Vagtbureau (KVB)
Der afventes DBio’s strejke plan.
Akkreditering sker mere individuelt fremover.
3 fokus punkter:
1. Få gang i ventilatører
2. Region Sjælland vil gerne have medicinstuderende ud.
3. Hold uden for vagtbureauet skal samles.
d. Hovedforeningen (HF)
Første.
HB formand
En reminder om politiker seminar. Tilmelding åbner her
i marts.
Der snakkes om salg af aktier til lægeforeningen.
Anden.
KKFs HB-medlemmer
Der er møde den 14. marts.
Der skal diskuteres de midler der er blevet deltaget, og
hvad der gøres under en evt. konflikt.
Tredje.
Nationalt Medlemsfordelsudvalg (nationalt MFU)
Det går godt.
Fjerde.
Overenskomstudvalget (OU)
Det er muligt at får afklaret det med kliniske forskningsassistenter. En medicinstuderende er blevet fyret fra sit
arbejde med den begrundelse at fadl er gået ind i AMA
sagen.
Efteruddannelsesmiddel processen er i gang med at
blive optimeret.
Femte.
Lægevikargruppen (LVG)
Simulation forhandlingerne er blevet aflyst.
Der afventes hvordan OK18 konflikten forløber.
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Alle ansatte på Cames rigshospitalet må medicinstuderende ikke arbejde mere end 32 timer om måneden.
Cames siger at det er FADL’s skyld, men det er ikke rigtigt.
LVG forhandlingerne bliver formegentlig også udskudt.
Sjette.
Universitetsansattes Udvalg (UAU)*
Skriftlig meddelelse findes i bilag.
Syvende.
Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
Den lille orange er snart klar.
Ottende.
Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)*
Skriftlig meddelelse findes i bilag.
e. FADLs Forlag
Der har været møde med lægeforeningen
Årsregnskabet kommer snart.
f. Andre
Der skal holdes bezzerwisser aften. Det sker den 10. maj. Folk må
gerne lede efter deres egne brætspil. Det påpeges at den 10. maj
er en helligdag, så datoen ændres måske.
Studenterhuset lukker
Der efterspørges ideer til hvad FADL kan gøre for basisgrupper.
Send en mail til Benson.
Erik er gået i gang med at undersøge om større virksomheder vil
leje studenterhuset.
KU har fået en ny strategi, som er interessant.
19. Eventuelt
Malthes nabo har lavet en app, og der spørges om vi skal reklamere for
det. Det er der ikke stemning for.

Med venlig hilsen
Ossian Gundel
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