Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 5 (KKR5)
TORSDAG D. 14. MARTS KL. 16.15 I KANTINEN
AFBUD: Andrea, Katrine I, Katrine T, Anders B
Til stede: Linnea, Ossian, Claas, Nasra, Clara, Moises, Eva, Kaare, Johanne, Niels-Bjørn, Mads H, Niels Emil, Victoria, William, Mads K, Frederikke, Mo, Katrine F, Kristian, Tobias og Christian.
Gæster; Ida Sneppen (SupKu), Jakob Ohm Oreskov (nyvalgt TR i KKF).
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet.
FORSLAG TIL DAGSORDEN
1. Formalia
a. Valg af dirigent (Forslag: Ossian)
Ossian vælges.
b. Valg af referent (Forslag: Anders)
Christian vælges i Anders’ fravær
c. Valg af SoMe ansvarlig
Kaare vælges.
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde (KKR4)*
Rettelse af afbud / tilstede ved start af referat
e. Godkendelse af dagsordenen
Ændring; punkt 4. SupKu bliver nyt punkt 2.
Nyt punkt; planlægning af DHL-stafet
Nyt punkt; demonstration for Transport-sagen
2. Samarbejde med SupKu
Der har efter diskussionen på sidste repræsentantskabsmøde om et samarbejde med
SupKu været afholdt møde mellem FADL og SupKu igen. På mødet vil modeller for samarbejde blive fremlagt.
V. Ossian
Ossian præsenterer. Modellerne, som er diskuteret mellem FADL og SupKu, bygger på en ren rabataftale. To forskellige modeller, ene model giver rabat på 50%, anden model giver rabat på 50%
samt reservation af 50% af pladserne pr. kursus. Derudover betaler FADL et administrationsgebyr
til SupKu for at varetage bl. a. rabatkoderne. Regning for kursuspladser sendes pr faktura til FADL.
Øvre grænser på aftalen svarer til 75% af alle kursuspladser (omtrent 60 t. kr.).
Spørgsmål vedr. økonomien samt budget; der er plads i budgettet. ’Backstop’ på 60 t. kr. fungerer
som øvre grænse.
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Afstemning; skal vi lave en aftale med SupKu?
For: Flertal.
Afstemning; hvilken af modellerne skal vi lave en aftale med SupKu om?
Model 1; 14 for. Flertal.

3. Evaluering af rusintro*
Dette års rusintroer er blevet afholdt i løbet af de første uger af semesterstart. Resultaterne i form af antal indmeldelser findes i bilag og vil også blive præsenteret på mødet.
Der ønskes en diskussion af resultaterne samt en evaluering af forløbet.
V. Christian
Christian præsenterer. 2014-2017 var mindre gode år, 2018 var rigtig godt, 2019 mindre god ligeså. 101 indmeldte 1. semesters studerende, svarende til ca. 38% af alle 1. semesterstuderende.
Feedback; svar på forespørgsler - gerne hurtigt. Det er et tight program i studiestart, som skal fungere optimalt.
Ansvarlige ved Rusintroer må gerne have en del erfaring med Rusintro, sæt gerne mere tid af før
introen til forberedelse.
Differentiering af præsentation ved intro; ikke nødvendigvis de samme ting som virker til sommer,
som virker ligeså godt om vinteren.
Husk; de ting vi synes er interessante og imponerende er ikke altid det samme, som de nye medicinere synes.
Kan man inddrage studerende som ikke er repræsentanter, men er medlemmer i FADL? De kan
dele ud af deres oplevelse, og hvilke fordele de har haft efter at være blevet FADL medlem.
Få forklaret konceptet omkring en fagforening - hvorfor er det vigtigt.
En del af rundvisning med Tutorerne på introduktionsdagen
Være bedre på den sociale scene; de studerende skal se os i alle aspekter af det sociale liv på Panum.
Inddrage TR? Rart at få sat ansigt på dem, og høre om mulighederne ved FADL.
Gallafest. For nye studerende.
Positiv erfaring; vi fik mange fra hvert enkelt hold herover - det fungerede godt.

4. Tilbud til 1. semester studerende
Der har været færre indmeldinger i forbindelse med rusintroer, end det har været set de
sidste par år. Spørgsmålet er, hvad vi kan gøre for at dem der ikke meldte sig ind, kan finde
på at melde sig en i løbet af semestret.
V. Linnea
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Eksklusionselementet; sørg for at man også laver arrangementer for dem som ikke er medlemmer.
Sørg for, at de studerende også ser, at FADL er til for studerende, men at vi også husker, at vi er til
for vores medlemmer (vi skal kunne begge dele).
5. Vedtægtsændringer ift. Vagtbureauet*
Der er uoverensstemmelse mellem vedtægterne i Vagtbureauet og KKFs vedtægter. I dialog med Peter findes i bilag forslag til ændringer af KKFs vedtægter, således de stemmer
overens med vagtbureauets. I bilag findes desuden påpegning af uoverensstemmelserne.
V. Tobias
Linnea præsenterer. Se bilag vedr. skal/kan formulering. Ordet bliver skal.
Der tilføjes nogle sproglige og grammatiske rettelser.
Der stemmes for hele ændringen. Flertal for.

6. Vedtægtsændringer i FADLs Forlag*
I forlængelse af diskussionen om FADLs Forlag på sidste repræsentantskabsmøde findes
der i bilag forslag til vedtægtsændringer i Forlaget.
Der er generalforsamling i Forlaget til maj.
V. Niels Bjørn
Niels Bjørn og Moises præsenterer. Der er udarbejdet vedtægtsændringer, og senere tilføjet kommentarer til fornævnte ændringer. Ændringsforslag og dertilhørende kommentarer gennemgås og
diskuteres, jf. bilag.
Diskussion omkring funktionsperiode samt evt. begrænsning på denne, og derudover definition af
professionelle bestyrelsesmedlemmer; professionelt bestyrelsesmedlem udelukker ikke, at det er en
studerende, denne skal blot have løn for arbejdet (såfremt den studerende har stor forlagserfaring
etc).
Der stemmes om ændringsforslag
§12, stk. 2. Stemmes for hele ændringen med ”de to” fastholdt. For: Flertal. Arbejdsgruppen kan
konsekvensrette semantik.
§12, stk. 3. Stemmes for hele tilføjelsen. For: Flertal.
§12, stk. 4. Stemmes for hele tilføjelsen. For: Alle.
§13. Stemmes for hele ændringen. For: Flertal.
§5. Aktieselskabsloven findes ikke længere. Fra jurist Klaus hedder det, at aktieselskabsloven nu
hedder selskabsloven. Det handler om at kunne mortificere sine aktier (fastholde et krav på dem).
For ændringen: Flertal.
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7. Studieundersøgelsen 2019*
Vi har igennem de sidste 2 UPU-møder diskuteret spørgsmålene og deres relevans. Der er
lagt op til validerede stress-spørgsmål skal indgå, samt lagt op til at nogle spørgsmål ændres. Der er i arbejdet lagt vægt på at holde spørgsmålene lig de sidste år, for at kunne
sammenligne, men samtidigt lagt vægt på at fjerne irrelevans og rette steder vi fandt det
nødvendigt.
V. William
William præsenterer meget fint. Der kommer nogle ændringer i år, og der er forskellige gode argumenter hvorfor.
Det bliver pointeret, at der ved sidste studieundersøgelse blev lavet en del benarbejde, som sikrede
en høj svarprocent. Undersøgelsen er god, fordi svarprocenten er høj. Således; når William i løbet
af semestret beder om hjælp / har en forespørgsel - så sørg for at hjælpe.

8. Opdatering af hjemmesiden
Andreas er gået i gang med at opdatere hele hjemmesiden, da der er en del ting på den,
der ikke er opdateret. Han har derfor brug for inputs fra repræsentantskabet til de dele der
skal opdateres, samt om der mangler noget på hjemmesiden.
http://fadl.dk/organisation/koebenhavn/
V. Linnea
Linnea præsenterer. Andreas spørger hvilke konkrete ønsker vi har til opdatering / forbedring af
hjemmesiden.
Nyheder; sørg for at ting der rører sig også kommer på hjemmesiden løbende - evt. samtidigt med
FB-nyheder.
FADL støtter; få highlightet hvilke ting vi støtter og hvorfor det giver mening at støtte projektet
Generalforsamling og valg; der skal tilrettes nogle url-links
Repræsentantskabet; bedre opsætning. Måske lidt tekst til hver enkelt repræsentant.
Rusintro; enten skal det opdateres til gældende år og tidspunkter, eller også skal det slettes
Sekretariatet; få nogle beskrivelser på, hvilke medarbejdere der sidder i sekretariatet. Alternativt,
ændr det til en ”kontakt”-side.
Semesterhæftet; fjern siden. Nyeste side som findes, er fra 2017
Lokale medlemsfordele; få opdateret med nyeste fordele og korte beskrivelser af de steder vi har
fordele
Støtteansøgning; gør det nemmere at sende støtteansøgning
Psykologhjælp; det skal være meget nemmere tilgængeligt at finde siden hvor man søger psykologhjælp og kan læse om det
Jakob Ohm kigger på TR-siden.
Som udgangspunkt er det Andreas fra sekretariatet som redigerer på hjemmesiden. Forslag til ændringer og nye posts sendes til ham. Desuden tager Katrine F et møde med ham om ændringerne.
Side 4 af 8

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N |
Tlf.: 3520 0250 |
Mail: kkf@fadl.dk | www.fadl.dk |

Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

9. Navneskilte med FADL-logo*
Det lokale medlemsfordelsudvalg i Århus har arbejdet på et initiativ om at tilbyde navneskilte til medlemmer i Aarhus, da de ikke får det af universitetet. Det kommer til at være et
skilt forsynet med et FADL-logo og teksten lægestuderende, der uddeles til medlemmerne
og mulighed for at få trykt sit eget navn for 25 kroner, hvilket er væsentligt billigere, end
hvis man selv skal investere i det.
I Århus har de vendt sagen med national MFU og blev enige om at høre i kredsene, om der
var stemning for at gøre det til en national medlemsfordel.
I bilag findes tilbuddet på skiltene
V. Linnea
Linnea præsenterer. Lotte Eriksen, næstformand FADL-Aarhus, har sendt en mail vedr. FADL-navneskilte til brug i klinikken. Vedhæftet budget. Betaling vil være delvist FADL-kredsen og delvist egenbetaling fra medlemmerne.
Stor interesse, det skal prøves.
10. Folkemødet 2019
Folkemødet 2019 ligger i år fra d. 13.-16. juni på Bornholm. Igen i år skal FADL afsted og
UPU er i fuld gang med at planlægge det praktiske samt finde politiske events og debatter,
der kan være særligt interessante for os.
Ud over orientering om Folkemødet, kan man her tilkendegive, hvis man gerne vil deltage.
V. William
William præsenterer. Folkemødet er i år igen på Bornholm, 13.-16. juni.
Hvis man ønsker at deltage, skriv da en besked via mail til William.
Tilmelding sker selv, hurtigst muligt. Overnatning er der sørget for, man må naturligvis godt overnatte andre steder.

11. Evaluering af fastelavn
Der blev afholdt fastelavn i FADL-huset onsdag d. 6. marts. Der ønskes en evaluering af arrangementet.
V. Christian
Fint arrangement, meget low-key. Hyggeligt, god stemning. Dejligt at arrangement handler om at
hygge sig, og ikke at der er en større forkromet plan.
12. DHL-stafet
Ved Linnea. DHL-stafet den 30. august. Super fint arrangement, kræver en del planlægning i år.
Til arrangering; AFU, Eva, Claas, Ossian
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13. Demonstration vedr. Transportsagen
Ved Claas. Fredag den 29. marts. Motiver gerne jeres venner og bekendte til at deltage. Der er lagt
et stort ’centralt’ arbejde, for at skabe motivation og sørge for, at dagen bliver en succes. Demonstration både ved Christiansborg og ved Uddannelsesministeriet. Stor dag med frokost, demonstration og råb - efterfølgende fest om aftenen. Deltagelse fra alle fire byer med medicinuddannelse.
Mht. opgaveuddelegering; interne arbejdsgruppe og andre som har meldt interesse er placeret på
opgaver. Man er naturligvis mere end velkommen til at hjælpe til stadigvæk.
Den 27. marts er der bannermaling, der ønskes hjælp til oprydning; Claas, Johanne, Ossian m.fl.
14. Støtteansøgninger*
Der resterer 70.000 kr. af støttepuljen
a. Førstehjælp for folkeskoler
Søger om 2.200 kr. til afholdelse af afholdelse af uddannelsesweekend
Der støttes med fulde beløb.
15. Mødekalender*
Til orientering findes mødekalenderen i bilag
Et bestyrelsesmøde er blevet rykket. Ny dato er den 6. juni nu.
16. Meddelelser
a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)
i. Status på igangværende projekter*
Blødningskort (kittelkort) slettes, EKG-kort (kittelkort) slettes. Madkursus (Ossian tager den op senere, folk er velkomne til at tage den op nu hvis det passer). Uden tavshedspligt slettes. Mentorordning slettes (er igangsat). Temaaften, hvad rør sig slettes. Wiskeysmagning pt i bero. De 10 mål
19: Bacherlorfest slettes. De 10 mål 19: Branding af kurser slettes. Rusintro Vinter 2019 ændres til
Rusintro Sommer 2019. Kandidatreception vinter 2019 ændres til Kandidatreception sommer 2019.
Bredderede tilbud til medicinstuderende med anden etnicitet end dansk; Nasra hjælper Kaare i forbindelse med Ramadan.
Status på Studenterhuset; MR-ansvarlige har indkaldt fakultetet til møde, vedr. en del spørgsmål
som der ikke er kommet svar på endnu. Det ”nye studenterhus” bliver på 2. sal på vandregangen.
ii. Kursusudvalget
Kursustilmelding åbnet for et par uge siden. Rigtig fin tilmelding indtil videre. Præ-klinisk kursus og
kardiologi hænger lidt efter, men der er åbent for eftertilmeldinger.
iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)
Ny medlemsfordel; Khora VR.
iv. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)
Forespørgsel fra Jacob Rosenberg om at afholde et debat-/panel arrangement med politikere fra
hele spektret op til det kommende folketingsvalg.
b. Tillidsrepræsentanterne (TR)
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Der er ansat ny Tillidsrepræsentant i FADL; Jakob Ohm Oreskov. Bliver sat fint ind i opgaverne i
samarbejde med Linnea og Erik Harr.
c. FADL København Vagtbureau (KVB)
Forespørgsel om at lave et nyt hold. Få løsvagter som bliver dækket. Tilfredse med rusintroer fra
VB’s side. Lavet aftale med infektionsmedicinsk afdeling på RH angående det overenskomst-berettigede 1. stik i hepatitisvaccinen. Der er yderligere lavet aftale om, at man kan få 2. stik i vaccinen
til billige penge - et godt tilbud.
Akkreditering ultimo marts, alle Vagttager skal akkrediteres. I forbindelse hermed udsendes også
spørgeskema fra KKF og KVB (samarbejde) omkring bl. a. oplevelsen og servicen på B26.
Årsregnskab skal godkendes ved næste VB-bestyrelsesmøde. Overskud på administrationen, overgår til næste års budget.
Dokument vedr. FADL-vagter i psykiatrien. Ønske om forslag til hvordan vi kan sikre flere medicinstuderende i psykiatrien.
Spørgsmål; hvorfor tæller blodprøvetager-timer ikke som SPV-timer - fx i forbindelse med at søge
et hold. Hvis man er på et andet hold, så tæller de hold som SPV-timer.
Alle ventilatørkurser er blevet besat nu, efter KVB gjorde opmærksom på, at dette var en mulighed
(direkte på folks profil)
Større samarbejde mellem KVB og sekretariatet mht. branding.
d. FADLs Hovedforeningen (HF)
i. Hovedforeningsformanden*
Sendt pr skrift.
ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer
Ikke mange deltagende, desværre.
iii. Overenskomstsudvalget (OU)
Stadig fokus på forskningsaspektet efter den tabte sag i Voldgiften.
iv. Lægevikargruppen (LVG)
Holder også møde i morgen før LREP.
v. Universitetsansattes udvalg (UAU)
Møde i morgen før LREP. Møde med en HK medarbejder angående grænser for overenskomster.
vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU)*
Findes skriftligt.
vii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
Møde i morgen før LREP. Tolkeprojekt tages op igen, PLO er stadig et stort fokusområde.
viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)*
Findes på skrift.
e. FADLs Forlag
Orientering ved Niels Bjørn. Årsregnskab er ved at blive færdiggjort. Driftsunderskud på ca. 450 t.
kr. I 2018 er der solgt en del ud af restlageret - hvilket betyder mange bøger er blevet solgt, men til
lavere priser. Varelagerets værdi er reduceret med omtrent 2 mio. kroner. Kernebutikken,
Side 7 af 8

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N |
Tlf.: 3520 0250 |
Mail: kkf@fadl.dk | www.fadl.dk |

Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

medicinske lærebøger, går dårligt. Der bliver købt for få bøger.
Derudover er startet en mekanisk nedskrivningsmodel. Betyder kort, at alle bøger nedskrives på
samme måde - uafhængigt af hvor godt de sælger, eller hvor dyre de er.
Det samlede resultat for Forlaget i år bliver således ca. - 1 mio. kroner.
Fordelen ved en mekanisk nedskrivningsmodel er dog, at man i fremtiden undgår store regnskabsmæssige ’hug’.
Strategi fremadrettet; hvilken udgivelsesprofil skal forlaget have? Skal der væres fokus på bredmarkedsbøger, sygepleje-bøger, medicinske lærebøger eller noget helt andet.
Opsummerende; fine nye tiltag for 2019, men der findes stadig et efterslæb og nogle gamle udfordringer fra tidligere år, som der stadig arbejdes med.
f. Andre
i.a.
17. Snackansvarlige til næste møde
KKR6 afholdes torsdag d. 11. april kl. 16.15
Claas og Mads H
I forlængelse af LREP afholdes et kort repræsentantskabsmøde.
18. Eventuelt
Kaare: Klimastrejke i morgen. Må han slå op på Facebook siden? Flertal for.
Med venlig hilsen
Linnea Gerdes
Kredsformand, FADL København
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