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Referat repræsentantskabsmøde nr. 6 (KKR6) 
Lørdag d. 7. april 2018 
 
 
Tilstedeværende: Claas, Linnea, Clara, Mads K, Niels Emil, Niels Bjørn, Anders, 
Mads H, Andrea, Sebastian, Ossian, Kristian J, Maria V, Urd, Josefine, Tobias, 
Kaare, Malthe. 
 

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

Kaare valgt. 
b. Valg af referent (Forslag: Katrine T)  

Malthe valgt. 
c. Valg af SoMe ansvarlig 

Urd valgt. 
d. Godkendelse af referat (KKR5)* 

Udsendt som særskilt bilag. 
Referatet godkendes med forbehold for små sproglige rettelser. 

e. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendes med nyt punkt 6 (Feltkontor), 7 (KVB og 
lægevikarer) og 12 (Økonomi ift. arrangementer i maj). 

 
2. Beslutninger i forlængelse af repræsentantskabsweekenden 

Arbejdsgruppen for eksamensforberedende kurser vil gerne have en dag 
til første og andet semester, hvor Jesper (psykologen, der var med ifm. 
Studieundersøgelsen på et tidligere repmøde) er med. Ossian har lavet et 
prisoverslag på det, han har regnet sig frem til at det koster 18.000 kr. Det 
er tiltænkt at det er en studerende, der underviser på kurset, evt. en med 
undervisererfaring. De eksamensforberedende kurser er hhv. til humanbi-
ologi/CKK på 1. semester og humanbiologi og excitable celler på 2. seme-
ster. Der er enighed om at gå videre med projektet. 
 
Arbejdsgruppen for medlemsfesten vil gerne have undersøgt muligheden 
for at afholde en bachelorgalla. Det diskuteres hvor pengene skal komme 
fra. Der er positiv stemning i repræsentantskabet for gallaen, men der 
skal undersøges om det er muligt at afholde det på Domus Medica, og om 
økonomien holder. Et foreslag er også at afholde en reception for de nye 
bachelorer på 16. etage af Panumtårnet. Folk med interesse for projektet 
stikker hoveder sammen og ser på planlægning og økonomi. Niels Bjørn, 
Eva og Clara er ansvarlige. 
  

3. Nyt kredscirkulære: Tillidsrepræsentanterne* 
En arbejdsgruppe bestående af Tue, Kristian samt Erik har udarbejdet et 
forslag til et nyt kredscirkulære. Cirkulæret mindsker afstanden mellem 
tillidsrepræsentanterne og deres arbejde i og for FADL. Tillidsrepræsen-
tanterne havde ingen indvendinger mod cirkulæret. Cirkulæret kan findes 
i mødebilaget.  
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Vi vil gerne bruge vores TR til mere, bl.a. medlemshvervning. Der er arbej-
det på nye TR-projekter om arbejdsmiljø, og bedre kommunikation med 
hold. Cirkulærets eksistensberettigelse er, at vi ved cirkulæret nemmere 
kan kvantificere TRs arbejdsindsats.  
 
Cirkulæret godkendes.  
 

4. Valgsystem 
Oplæg og præsentation ved Kaare og Tobias. 
 
Der foreslås et nyt valgsystem (STV) til valg af repræsentanter og til ud-
valg. 
Valgsystemet går ud på, at vælgeren prioriterer de valgmuligheder der er. 
Den der får flest stemmer, definerer et ”set point”, og bliver valgt. Deref-
ter elimineres de der har fået færrest førsteprioriteter fra valgprocessen. 
Hvis der er flere der har færrest førsteprioritetsstemmer, vil den der har 
færrest andenprioritetsstemmer elimineres, og så fremdeles. Når en valg-
kandidat elimineres, går de førsteprioritetsstemmer, der tidlige tilfaldt 
hende, til de valgkandidater, der er andenprioriteten, for dem der har 
stemt på den nu eliminerede kandidat. 
 
Fordelene ved valgsystemet er, at vi undgår at trække lod om hvem der 
kommer med i repræsentantskabet, hvor vi ved sidste valg var i en situa-
tion, hvor der blev trukket lod om sidste suppleantpost. Desuden går der 
ingen stemmer ”til spilde” ved dette system. 
 
Ulempen er at systemet er avanceret, og derfor svært at forklare. En an-
den ulempe er at det kan være svært at stemme grupper af personer ind. 
 
Det diskuteres om systemet er for kompliceret til at kunne inddrages til 
repræsentantskabsvalget.  
 
Forslaget tages ikke videre. 
 
 

5. Valg til FADLs Forlags bestyrelse 
Der skal vælges 2 repræsentanter til FADLs Forlags bestyrelse. Opstillings- 
og stemmeberettigede er alle ordinære medlemmer af repræsentantska-
bet. 
 
Som repræsentant i FADLs forlag er man med til at varetage forlagets 
økonomi, og det indebærer også at man skal deltage i et par kurser årligt. 
Det foreslås at tilvælge yderligere en suppleantplads, så Josefine kan op-
lære en repræsentant til at varetage forlagets interesser, før hun bliver 
læge. 
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Josefine og Niels Bjørn stiller op som repræsentanter. De er valgt. 
 
Hvorvidt der skal vælges en ny repræsentant til forlaget, når Josefine bli-
ver læge, og hvorvidt der også skal vælges en suppleant til forlaget, ud-
skydes til det konstituerende repræsentantskabsmøde i næste for-
eningsår. 
 

6. Feltkontor 
Der er feltkontor på Panum d. 11/04 kl. 13-16. Der anmodes om hjælp til 
at stille op kl. 12:30. Niels Bjørn og Linnea hjælper. Bettina tager brunsvi-
ger med. 
 

7. KVB og lægevikarer 
 
Efter henvendelser fra folk, der var utilfredse med, at de ikke kunne tage 
arbejde i VB på baggrund af deres kvalifikationer fra tidligere, har arbejds-
gruppen ”bedre service i FADL-huset” indstillet følgende 2 forslag: 
 
Det første forslag går på, at lade folk med forskellige opkvalificerende 
baggrunde have nemmere adgang til VBs vagter. Eksempler herpå er  

• Folk med stor stikkerarbejde til at arbejde på stikkerhold (men in-
tet andet) 

• Uddannede fysioterapeuter meriteres lettere for dele af SPV-kur-
set (forflytning, mm.) 

• Socialmedhjælpere på plejehjem gennem længere tid 
• SOSU’er 

 
For at blive lægevikar skal man pt. have SPV-kurset, hvilket der stilles 
spørgsmål ved, fordi de to stillinger (SPV og lægevikar) er så forskellige og 
af hinanden uafhængige. Forslaget går på at man ikke behøver at have 
SPV-kurset for at blive lægevikar, men i stedet bare skal til en jobsamtale. 
 
Peter fra vagtbureauet arbejder allerede på sagen, men der skal foretages 
ændringer i Vagtbureauets driftsaftale for at det er muligt. Desuden er 
der en holdning fra vagtbureauets side om, at de gerne vil have, at de ar-
bejdstagere de har i deres system har SPV-kurset. Derudover har de også 
en holdning om, at vagtbureauets udbudte stillinger har en ”karriere-
stige”-struktur (først SPV, så stikker, så VT/lægevikar). Der er enighed i re-
præsentantskabet om, at man godt kunne tweake på det nødvendige an-
tal SPV-timer for at blive lægevikar, således at man f.eks. ikke behøver 
have 400 timer som SPV for at komme på et lægevikarhold.  
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Der indstilles til, at de to forslag vendes af vagtbureauets bestyrelse. 

8. Salg af journalkoncepter 
Ved Claas 
 
Der foregår en diskussion af pros and cons. 
 

9. Status på initiativer / projekter* 
Se projektoversigt i bilag. 
 
Man studser over om det er kontroversielt at afholde Iftah, på baggrund 
af arrangementets religiøse karakter. Kaare forklarer hvordan arrange-
mentet skulle foregå: Arrangementet foregår to gange, hvor man mødes 
og bryder fasten ved at spise dadler. Erik er positivt stemt overfor arran-
gementet. Urd pointerer at brandingen af arrangementet er vigtig, for at 
arrangementet ikke virker approprierende og kunstigt. Det foreslås at 
medinddrage nogen fra arrangementets ønskede målgruppe i planlægnin-
gen af arrangementet. Det diskuteres om man bør kalde arrangementet 
Iftah. Man overvejer også hvor man kan bede under Iftah, og om forhuset 
er en mulighed.  
 
Der afholdes Bezzerwisser aften d. 10/05. Der bedes om flere Bezzerwis-
serspil, Maria V, Linnea og Niels Emil medbringer Bezzerwisserspil. 
 
BRAG skal fjernes fra listen over initiativer/projekter, BRAG ophører med 
at eksistere. 
 
Der er Petanqueturnering d. 03/05 kl. 19:30 hos Generator hostels på 
Adelgade. 
 

10. March For Science 2018* 
March For Science har henvendt sig til os – se bilag. Der ønskes en diskus-
sion om hvordan vi i FADL København evt. kan bidrage til arrangementet. 
 
Ossian spørger om man i repræsentantskabet vil bakke op om, og promo-
vere ”March for Science”. 
 
Man bliver enige om at dele eventet på Facebook. 
 

11. IT-udvalget i Lægeforeningen Hovedstaden 
Ved Tobias 
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Vi har to pladser i IT-udvalget i lægeforeningen. Tobias Berg besidder den 
ene plads, den anden skal besættes. I udvalget sidder bl.a. folk fra YL, læ-
geforeningen og FAS. Møderne omhandler i høj grad sundhedsplatfor-
men. Der er møder hver 3. måned.  
 
Der skal vælges to repræsentanter, kandidaterne er Tobias Berg, Andrea, 
Urd og Niels Emil.  
 
Tobias og Andrea er valgt. 

 
 

12. Økonomi ift. arrangementer i maj. 
Man har planlagt en petanqueturnering d. 3. maj, hvor har man fået en 
fixpris på 1200 kr., og søger derfor penge til arrangementet af KKF. Der 
ønskes en mulighed for aflysning en uge forinden, hvis der er for få delta-
gere. Malthe er på sagen. Det drøftes om man skulle søge fra hovedfor-
eningens nye aktivitetespulje. KKF bevilliger 1200 kr. 
 
Man har planlagt et vinsmagningsarrangement d. 16 maj fra kl. 18:00. Der 
er plads til 26 deltagere, og der er en egenbetaling på 200 kr. pr. person. 
Der anmodes om 2600 kr. fra KKF, for at dække halvdelen af egenbetalin-
gen, således at den bliver 100 kr. per person. Ansøgningen godkendes.  
 
Der mindes om at man skal huske at udfylde handleplansskabelonen for 
de nye begivenheder, der arrangeres. Denne kan findes på repræsentant-
skabets google drive. 
 
 
 

13. Rusintro 
Der er blevet evalueret på vores indsats ift. rusintro for vinteren 2018, 
samt udarbejdet anbefalinger for kommende rusintroer. Se mødebilag. 
 
Claas gennemgår de kommentarer, der har været i evalueringen af rusin-
troen. Man har overvejet at prøve at få en fod indenfor til russerfesten, 
hvor man kunne tilbyde pizza eller øl til russerne, og sprede det gode bud-
skab om FADL. Man har også talt om at lave en FADL kø-bar, evt. i FADL-
huset. 
 
Det besluttes at FADL ikke skal være til russerfesten, men idéen om en kø-
bar tages til efterretning, desuden foreslås det at lave en forfest for med-
lemmer, målrettet russere. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 
Urd, Niels Bjørn, Niels Emil, Anders, Malthe. Malthe indkalder. 
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Der er også forslag til en ny introgave til de nye FADL-medlemmer. Af for-
slag er 

• at fortsætte med vandflasken 
•  et navneskilt med navn, titel som medicinstuderende, og FADLs 

logo 
• en FADL-pin a la dem sygeplejerskerne har 
• et dissektionssæt 
• en KDO. 

 

Mulighederne diskuteres, og der tilføjes forslag om kittel, og sygeple-
jerskeure.  

 
Der stemmes om, hvorvidt vi skal bruge vandflasken som medlemsgave til 
nye medlemmer i det kommende år. Det bliver et enstemmigt ja. 
 
Man stemmer om repræsentanter må få vandflasker. Det bliver et ja. 

 
 

14. FADL og jobannoncer i MOK* 
Skriftlig indstilling i bilag. Ved Class. 
 
Man ser tit annoncer for ansættelser med vilkår svarende til FADLs over-
enskomst, men uden om overenskomsten. Det foreslås at lave en tekst-
boks i MOK, hvor der står, at man kan kontakte os, hvis man er i tvivl om 
man arbejder under de rigtige vilkår og under overenskomsten. 
Niels Bjørn ser på muligheden for at få boksen med i MOK, og ser på hvor-
dan den skal tage sig ud. Andrea fortæller, at det ville tage lang tid for 
MOKerne at læse annoncerne igennem og sortere dem fra, der ikke er un-
der overenskomstlignende vilkår, eller ikke er ok, og derfor kan vi ikke 
bede MOK om at sortere i annoncerne. 
 

15. Støtteansøgning 
 
SAMS har sendt en støtteansøgning til et arrangement om overdiagnostik. 
Det italesættes, at det er mærkværdigt, at man har søgt penge til leje af 
Jerne-auditoriet, selv om man kan leje det gratis. Afstemning: det foreslås 
at give det fulde beløb (3500 kr), 2000 kr. 7 stemmer for det fulde beløb, 
5 i mod. Man vælger at støtte med det fulde beløb. 

 
 

16. Meddelelser 
a. Kredsforeningen (KKF) 

Første. Medlemsfordelsudvalget (MFU) 
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Man har lagt en video ud fra den seneste medlemsfordel VR Limitless. 
Anden. Kursusudvalget 

Underviserne på kurserne beder repræsentanterne om at være bedre til at ryde 
op efter sig. 

Tredje. Arrangements- og foredragsudvalget (AFU) 
Der er oprettet drejebøger til alle de store arrangementer. Ifm. 1. maj; mødetid 
for repræsentanter er kl. 8.00. Der er stor tilslutning af repræsentanter til arran-
gementet. Hvis man påtænker at holde en tale, skal man skrive en mail til Linnea. 

b. Tillidsrepræsentanter (TR) 
TR roser repræsentantskabet ift. kommunikationen om OK18, de har få henven-
delser ift. forhandlingerne. De har ingen anmærkninger ift. det nye cirkulære. 

c. FADL Københavns Vagtbureau (KVB) 
Årsregnskabet for 2017 gennemgås d. 09/04. Behandlingstiden på den uventede 
momssag, har en behandlingstid på ca. 2 år. 

d. Hovedforeningen (HF) 
Første. HB formand 

En ny IT-studerende og jurastuderende skal ansættes snart. Claas opfordrer til at 
tilmelde sig politikerweekenden. Man er i gang med at etablere et nødberedskab 
med henblik på en kommende Storkonflikt, så man kan hjælpe medlemmer under 
en sådan konflikt. Repræsentanter vil blive sat til at hjælpe med sagerne, og vil 
blive aflønnet. Hvis man føler sig kompetent til opgaven kan man henvende sig til 
Claas. 

Anden. KKFs HB-medlemmer 
Tredje. Nationalt Medlemsfordelsudvalg (nationalt MFU) 
Fjerde. Overenskomstudvalget (OU) 

Man har talt om førnævnte nødberedskab, og OUs PR-apparat. Det er uvist hvor-
når forhandlingerne genoptages 

Femte. Lægevikargruppen (LVG) 
Både LVG og simulationsansattes forhandlinger er i stilstand. 

Sjette. Universitetsansattes Udvalg (UAU) 
Syvende. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 

Den lille orange er på trapperne. Der er møde i APU d. 10/04. Der er møde med 
Gunver Lillevang fra PLOs bestyrelse ultimo maj. 

Ottende. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
Der er blevet afhold folkemødeworkshop. Der er lavet indlæg i forbindelse med 
UUU-rapporten. Maria og Linnea tager til AMEE-konferencen i august. Man håber 
at kunne fremlægge studieundersøgelsen og dens resultater. 

e. FADLs Forlag 
Har afholdt bestyrelsesseminar og udarbejdet en årsrapport. Økonomien er posi-
tiv. Der er generalforsamling d. 8. maj, og møde d. 10/04. 

f. Andre 
Økonomien i KKF ser god ud, man regner med et overskud på ca. 100.000 kr. 
Man er træt af rodet på kontoret bag receptionen. Man diskuterer om man skal 
gøre en politisk indsats for at få kontoret til at fremstå flottere, da kontoret er 
synligt for besøgende medlemmer i huset. Et bud er at købe skabe til Torben og 
Klaus til papirer, og bede dem om at rydde op efter sig. Desuden skal der findes 
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ud af, hvornår vi kan få ryddet op i kælderen, og hvornår vi kan gennemgå Tor-
bens arkiv i studenterhusets kælder. Der kunne evt. være noget brugbart i arkivet 
for FADLs historie-arbejdsgruppen. 
- Mødeplan for 2017-2018 forefindes i bilag. 
- Tue søger orlov resten af semesteret pga. orlov. 
 

17. Eventuelt 
Der stilles spørgsmål til, hvorfor antallet af deltagere til repræsentantskabsweek-
enden er så beskedent.  Det foreslås at det gøres tydligere at repweekenden, 
samt de andre repræsentantskabsmøder er obligatoriske. 
 
Clara, Anders og Niels Emil (nye reppere) mødes med Josefine og Linnea (gamle 
reppere), og taler om hvordan det har været at være ny repper. 
Det foreslås at lave en rundspørge til dem, der ikke deltog i repweekenden. 
 
Der er gårdfest i Aarhus d. 18 maj. 
 
Snackansvarlige til næste møde: Niels Emil og Kaare 
 
Med venlig hilsen  
Ossian Gundel 


