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REFERAT TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 6 (KKR6) 
TORSDAG D. 11. APRIL KL. 16.15 I KANTINEN 
 
AFBUD: Johanne de La Cour, Katrine Feldballe, Katrine Thomsen, Niels Emil Hillerup, Kristian Jep-
pesen, Mads Koch 
 
Til stede: Moisés, Kaare, Claas, William, Viktoria, Benson, Frederikke, Mo, Nasra, Gibson, KI, Mads 
Helsted, Linnea, Niels Bjørn, Tobias, Clara, Eva, Ossian, Andrea (17:15) 
Anders Bang og Malene Landt (fra sekretariatet) på hangout 
 
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 
 
FORSLAG TIL DAGSORDEN 
 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent (Forslag: Niels Bjørn) 

NB vedtaget 
b. Valg af referent (Forslag: Clara) 

Clara vedtaget 
c. Valg af SoMe ansvarlig 

Nasra har meldt sig.  
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR5 og KKR5,5)* 

Flotte referater men tydeligere opdeling generelt. Opdeles gerne i diskussion og be-
slutning 

e. Godkendelse af dagsordenen 
Pkt. 2 slettes, da TR ikke kunne deltage. Nyt pkt. 2 er godkendelse af årsrapport. 

 
Nyt fra tillidsrepræsentanterne  
TR-gruppen vil gerne begynde at komme og deltage i dele af repræsentantskabsmøderne 
for på den måde at styrke samarbejdet på flere punkter. Jakob vil fremlægge mere om 
dette på repræsentantskabsmødet.  
V. Jakob 
 

2. Godkendelse af årsrapport 2018* 
Udkast til årsrapporten 2018 vil blive gennemgået, hvorefter den skal godkendes af repræ-
sentantskabet.  
I bilagene findes både årsrapporten og revisonsprotokollatet.  
V. Tobias og Linnea 
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3. Årsregnskabet gennemgås af Tobias 
Note 2, s 13: Spørgsmål til andre driftsindtægter og hvorfor de er så meget lavere i 2018. 
Malene kommer med eksempler.  
Note 3.: spg. til hvorfor stigning på RUS-introduktion. Skyldes indkøb af vandflasker. 
Note 6, s 14: Spørgsmål til, hvad foredragsholdere dækker over. Malene fortæller, at det 
dækker timelønnede foredragsholdere. 
Note 7, s 14: Spørgsmål til varme. Linnea fortæller, at vi får varmepenge tilbage, da de har 
sat regningen kunstigt op. Malene supplerer at nogle af varmepengene faktisk skal ligge 
under fællesudgifter med HF. Rengøring steget grundet efterregning fra 2017.  
Note 8, s 15: Spg. til fald i telefon: Oprydning efter at posten har været brugt til diverse. 
Spg. til hvad kassedifference dækker: Malene kigger nærmere på det.  
 
Generelle spørgsmål og kommenterer  
Lånet i baghuset udløber til sommer og skal omlægges. I den forbindelse kunne det være 
fordelagtigt samtidig at omlægge lån for forhuset for KKF, da renten er høj.   
 
Beslutning 
Årsrapporten godkendes af repræsentantskabet 
 

4. 1. maj 
Der afholdes 1. maj i studenterklubben fra kl. 9-12, hvorefter vi i samlet flok går mod Fæl-
ledparken. Der er igen brug for repræsentanter på dagen til at stille op fra kl. 8 samt rydde 
op efter arrangementet.  
V. Christian 
 
Christian minder om, at alle repræsentanter møder klokken 8. Alle skal komme! 
 

5. Medlemshenvendelse angående 1. maj* 
Vi har fået en henvendelse fra et medlem omkring vores 1. maj arrangement, der ser vores 
retorik og politiske holdning på facebookbegivenheden som problematisk og uprofessionel. 
Henvendelsen findes i bilag.  
V. Linnea 
 
Linnea præsenterer.  
Diskussion 
- Forståelse for det, men hvis man kigger på vores seriøse politiske opslag på facebook 

generelt, kan man her se, at vi ikke er partipolitiske. Opslaget på 1. maj eventet er for 
sjov og for traditionen.  

- Forslag om, at medlemmet skal inviteres med og se, at det er for sjov og ikke har nogen 
tilgrundliggende politisk dagsorden.  
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- Sidste år var teksten den samme. Undren over den nytilkommende kritik.  
- Cementere overfor medlemmet, at dette er et sjovt arrangement og ikke et af vores se-

riøse.  
- Vi skal være opmærksomme på at vi som repræsentanter er under ekstra observation. 
- Invitationen kunne have været mere diskret, men vi skal ikke være bange for at krænke 

folk hele tiden til et sjovt og socialt arrangement. 
- Moisés: Enighed med medlemmet. Hvis medlemmet har skrevet, har det overskredet 

hans grænse. Vi skal holde os fra yderkanterne af det politiske spektrum.  
- Vi skal favne alle og tage denne henvendelse til efterretning. Er det gået for langt, hvis 

to medlemmer føler sig ramt ud af 5300? Intet problem, så længe der er tale om en joke 
og ikke noget seriøst. 

- Vi skal ændre teksten og imødekomme medlemmet. Lave det mere neutralt. 
 
Konklusion 
Vi tager det til efterretning og understreger, at det ikke er et udtryk for en politisk holdning.  
Vi kan godt se, at det er på kanten og ændrer teksten til noget mere neutralt. Linnea skriver 
til medlemmet. 
 
 

6. Nye samdriftsaftaler* 
Forhandlingerne om en ny samdriftsaftale starter på Hovedbestyrelsesmødet onsdag d. 10. 
april og vi skal i kredsen derfor gennemgå resultatet fra landsrepræsentantskabsmødet, 
tidsplan for forhandlingerne samt give hovedbestyrelsesmedlemmerne mandat til videre 
forhandlinger.  
V. Claas 
 
Linnea præsenterer. 
3B1 
Modstand grundet forskellige behov, forskellige studiestarter og forskellige kontingenter. 
Nervøsitet for ensretning og manglende frihed.  
Beslutning: Ikke med! 
3E1 
Ikke muligt i weekenden. Mulighed: ”vi bestræber os på svar inden for 2 arbejdsdage”.  Ner-
vøsitet for, for hurtige svar, hvis det skal forbi politikerne eller fx Klaus. 
Beslutning: ”vi bestræber os på svar inden for 2 arbejdsdage”. 
3E4 
Hvis politikerne kan svare hurtigt, vil det være ineffektivt, at det først skal forbi sekretaria-
tet ved fx arrangementer.  
Beslutning: Punktet er ikke vigtigt for os, og vi kan klare de fleste henvendelser selv undta-
gen forsikring, som alligevel skal gå igennem mit.fadl.dk. Punktet forbliver.  
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3E8 
Beslutning: Der er spild af sekretariatets tid. Det er en repræsentantskabsopgave. 
3F1 
Ikke et behov i KBH, men meget hyggeligt.  
Det er sundt for medlemmerne at se de ”voksne”.  
Beslutning: Vi tager den med.  
3F3 
Ikke interesse for reppere i andre byer. Kun lokalt. 
Beslutning: Falder 
3F4 
Beslutning: Falder 
3G1 
Beslutning: på nuværende niveau.  
3G2 
Beslutning: Det skal være muligt at bede om hjælp eller selv gøre det. Som vi plejer. 
3G12 
Beslutning: Kun filer.fadl.dk. De skal lægge dagsorden, referat og diverse dokumenter fra 
diverse udvalg i filer.fadl.dk. Drevet klarer vi selv.  
3G14  
Beslutning: Sekretariatet skal stå for planlægning, evaluering efter, udformning af materi-
ale og hjælp til den praktiske planlægning som forplejning efter ønske fra lokale reppere 
eller landsformand.  
3H1 
Beslutning: falder 
3I9 
Unødvendigt besvær for sekretariatet. Sekretariatet kan foreslå ruter.  
Beslutning: Tilpasse mængden af digitale møder for at holde udgifterne nede for sekretaria-
tet. Sekretariatet finder forslag til afgange til fx LREP fra KBH, Odense osv.  
3J1 
Mulig rabatordning med nemlig.dk? 
Beslutning: Formand får kort. Resten falder  
3J2 
Underligt at være i samdriftsaftalen 
Beslutning: Falder. 
3J3  
Lettere, hvis der kun var en økonomi i FADL, hvilket er et strukturelt problem. Revisor Kaj vil 
gerne komme ud og undervise.  
Beslutning: Vi fokuserer på uddannelse af nye reppere med inputs fra revisor.  
3K1 
Beslutning: Tilstrækkeligt 
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3K2 
Internt i kredsene.  
Beslutning: I starten af repåret (arrangementhåndtering og budgetplanlægning) og igen i 
sammenhæng med årsrapporten.   
3K3 
Beslutning: Tilstrækkeligt. 
3K4 
Beslutning: Tilstrækkeligt. 
3K6 
Beslutning: Tilstrækkeligt. 
3K7 
For meget micro-managing 
Beslutning: Tilstrækkeligt.  
3K12 
Beslutning: Tilstrækkeligt 
3K13 
Beslutning: Tilstrækkeligt 
3K14 
Beslutning: De professionelle skal sekretariatet finde. De gamle reppere/alumner skal rep-
pere kontakte. Sekretariatet må gerne lave en liste over gamle FADL’ere, da meget viden er 
gået tabt med Torben og i fremtiden kan gå tabt. 
3L1 
Beslutning: Sparring indgår i tidligere punkt. Falder.  
3K13 
Beslutning: Det klarer repperne. Falder. 
3K13 
Beslutning: Overflødig. Falder.  
 
Fordelingsmodel 
Linnea og Claas præsenterer  
Fastbudget efter medlemmer: Spørgsmål til fordeling pr. medlem. Claas svarer, at det vil 
være samme pr medlem med enkelte undtagelser. Bekymring ift ved massivt medlemsfald 
og hvordan det vil ramme. Svaret er, at det er der taget højde for.  
 
Diskussion  
Mellemvej hvor det er fast budget-modellen, men pengene går direkte til HF og derefter 
fordelt til kredsene. Er det nødvendigt?  
Kredsene skal betale det samme pr. medlem. Alt andet er ikke fair. Derfor Røde Kors eller 
fast budget-modellen uden undtagelser  
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Spørgsmål til behovet for ny aftale. Svaret er, at aftalen er outdated, da vi har mere sam-
drift nu end da aftalen blev lavet.  
 
- Alle skal betale det samme pr. medlem.  
- Vi må godt have lidt bredere skuldre, men ikke så meget som nu.  
- Vi skal have den mest samlende model. Det er et argument for Røde Kors  
- Bensons model giver god mening for mange  
- Forslag om ny fordelingsnøgle lig efteruddannelsesmidler  
- København har ikke mere adgang til medarbejdere ift fx Bettina og Mattias.  

 
Konklusion: 
Bensons kombinationsmodel. Kontingenter indbetales til HF. HF kører på fast budget som 
planlægges i starten af året. Fordelingen af HF’s budget fordeles pr enkelt medlem.  

 
7. Nye repræsentanter 

Der har været varierende tilslutning til repræsentantskabet i løbet af de sidste foreningsår 
og der er en del af de nuværende repræsentanter der bliver læger til sommer og dermed 
stopper i FADL. Der skal dermed hverves nye til repræsentantskabet og de repræsentanter 
der fortsætter, skal motiveres til fortsat at have lyst til at deltage.  
V. Linnea 
 
Linnea præsenterer.  
Diskussion:  
Forslag om at stå på Panum og udbrede kendskabet til at være repræsentant.  
Forslag om at brande repræsentantskabsmøder bedre for at lokke folk med til dem og se 
hvor fedt vi har det. Husk kage!  
Forslag om at brande os selv ovenpå vores sejre (transportsagen). 
Rekruttere venner med politisk interesse.  
Opsang om, at repræsentantskabsmøder og landsrepræsentantskabsmøder er obligatorisk.  
Forslag om pisk med mødedeltagelsesstatistik i MOK til valg. Modstand mod dette, grundet 
vi ikke kender bevægegrundene for manglende deltagelse.  
Rekruttere fra basisgrupper, RUS-vejledningen og HG -> allerede engagerede.  
Mentorordning -> tydeligere overfor mentées om obligatoriske ting.  
Basisgruppebazar -> bliv repræsentant. Gjort sidste år.  
Bødekasse til repræsentanter der ikke kommer op. Penge bruges til socialt arrangement. 
Modstand mod dette forslag.  
Forslag om at se til Odense. Repræsentanter betaler ikke FADL-kontingent i Odense. Mod-
stand mod dette forslag.  
Forslag om obligatorisk teambuildingdag. 
Liste over vigtige datoer inden man stiller op. 
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Vi er valgt på mandat hvilket forpligter  
 Svært hvor hytteturen skal være. Muligvis et par uger efter landsrep. Mål om at få flere nye 
med. Mulighed at gøre det obligatorisk for nye (sammenligning ift jobannoncer) 
Ny gæst til hvert møde  
 
Konklusion 
Nedsættelse af arbejdsgruppe. Skal også kigge på repræsentantskabweekendens beliggen-
hed.  
- Viktoria, Linnea, Ossian, NB, Frederikke, Clara og William. Ossian indkalder  
 

8. Opdatering af kredscirkulærer* 
Der er tre kredscirkulærer, der skal opdateres henholdsvis kredscirkulære nr.  1, nr. 3 og nr. 
4. 
Forslag til opdateringer findes i bilag. 
V. Linnea 
 
Linnea præsenterer  
Kredscirkulær nr. 1  
Tilføjelse at spørgeskemaet efterfølgende kan drøftes i bestyrelsen og repræsentantskabet.  
Meningen er, at alle klager til hele huset, skal følge dette cirkulær.  
Forslag om helt nyt cirkulære for fagforeningen. Holde det adskilt fra vagtbureauet. Ellers 
et par sætninger om politiske klager.  
 
Konklusion 
Arbejdsgruppe til at skrive et par nye sætninger til inkludering af politiske klagesager. Lin-
nea og Andrea gør det. 
 
Kredscirkulær nr. 3.  
Ingen kommentarer eller spørgsmål. 
 
Kredscirkulær nr. 4   
Spørgsmål om hvad særlige sociale forhold indebærer, og retningslinjer for bevillinger. 
Dette er en vurderingssag.  
Godkendt.  

 
9. Indstilling til valg af nyt professionelt bestyrelsesmedlem i Forlaget 

På et tidligere repræsentantskabsmøde har vi i repræsentantskabet besluttet, at der skal 
indstilles et nyt professionelt bestyrelsesmedlem til FADLs Forlags bestyrelsen.  
Bestyrelsen indstiller til, at vi i Københavns indstiller Erik Harr.  
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V. Linnea 
 
NB præsenterer. 
Enstemmigt vedtaget indstilling af Erik Harr.  
 

10. Udenlandske læger på FADLs kurser* 
Klaus er blevet kontaktet af udenlandske læger, der ønsker at tilmelde sig FADLs kurser.  
I bilag findes mailen fra Klaus.  
V. Linnea 
 
Linnea præsenterer.  
Diskussion:  
- Det er Yngre Læger og Lægeforeningen, der skal opkvalificere læger. Vores kurser er 

målrettet SPV’er og VT’er ud fra overenskomstbevillinger, og vi er foreningen af danske 
lægestuderende. Vi har også sagt nej til danske læger.  

- Opfordring til samtale med YL. YL har også problemer med de udenlandske læger. De 
vurderer at de udenlandske læger med manglende autorisation har mere til fælles med 
os end danske læger.  

- Udenlandske læger har ikke et sted at henvende sig, og står meget alene. De er vigtige 
og en ressource. Et samarbejde med YL er foreslået ift kursus med vores ekspertise og 
YL’s/statens midler.  

- Eventuelle ledige pladser på vores kurser kan gives til dem. Dog modstand ift at læger 
på kurserne kan resultere i forskellige niveauer af faglig viden, hvilket udfordrer under-
viseren, samt en sprogbarriere.  

 
Konklusion 
En arbejdsgruppe kigger på mulighederne. Kaare, Viktoria, Claas og Nasra melder. Claas 
indkalder.   
 

11. Ny hjemmeside 
Der er planer om at lancere en helt ny FADL hjemmeside. Styregruppen kommer i første 
omgang til at bestå af Andreas, Bettina og Ida. De kunne godt tænke sig, at der også kom-
mer en repræsentant med fra hver kreds. Der er opstartsmøde i midten af maj, hvorefter 
gruppen sender et skema til kravspecifikationer ud til os, hvori vi kan skrive forslag og ideer 
til projektet.  
V. Linnea 
 
Linnea præsenterer. 
Christian Benson melder sig for København. Opsang til lokal MFU om at svare på mail.  
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12. Mødekalender* 
Til orientering findes mødekalenderen i bilag. 
 

13. SATS støtteansøgning 
Spørgsmål til fondsøgning i studenterklubben.  
Forslag om at støtte med fulde beløb 7500 kr. 
Forslag om 5000 kr.  
Forslag om 4000 kr.  
12 ud af 19 for at støtte med det fulde beløb 7500 kr. Det er vedtaget.  
 

14. Meddelelser 
a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Status på igangværende projekter*  
Nasra og Kaare vil gerne gentage sidste års Ramadanmiddag og have repræ-
sentantskabets mening. Afholdet onsdag d. 22/5. Evt. bestille mad udefra. 
Ekstern arbejdsgruppe ønskes. William melder sig på.  
NE og Kaare laver daal til 3. semester i morgen. Klokken 14 i fadlhuset.  
Linnea og Frederikke laver samarbejde med IMCC om hymen. Start juni.  

ii. Kursusudvalget 
Intet nyt 

iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  
Intet nyt 

iv. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  
24/4 er der debatarrangement.  

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 
Intet nyt. Jacob kommer på næste møde. Det går godt.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  
Ikke så godt med løsvagter. Problematisk med sommerferien, da afde-
lingerne søger andetsteds. 
Flere nye hold i almen praksis, Slagelse og Nykøbing Falster.  
Flot resultat for 2018. 
App til SPV-opskrivning giver problemer. Swiley arbejder på en mobil-
venlig side i stedet.  
Spørgeskema skal sendes ud. Det er forsinket.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  
i. Første. Hovedforeningsformanden 

Skriftligt 
ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

God stemning i HB. HB har været på Lægemøde, hvor Lars Løkke kom. 
iii. Overenskomstsudvalget (OU)* 
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Skriftligt.  
1 har fået vaccinen indtil videre. 

iv. Lægevikargruppen (LVG)* 
Skriftlig. Den lille røde kommer snart. Skifter navn til FADLs guide 

v. Universitetsansattes udvalg (UAU)* 
Skriftligt 

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 
4/5 dag hos Tryg.  
Majkampagne. 

vii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)  
Intet nyt.  

viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
Studieundersøgelsen har været forbi HB. Kommer ud umiddelbart efter på-
sken  

e. FADLs Forlag  
Første 2 måneder er gået dårlig. Marts er gået godt. Bestyrelsesseminar d. 28/4. 
Årsregnskab aflagt med dårlige resultater. -1mio.   

f. Andre  
Store ændringer på KU. 25 % dumpede 1. semester. Bekymringer ift. fremtidig stu-
dietrivsel og miljø. Omlægning af bachelor. 
FADLs aftale med Supku er i hus  

 
15. Snackansvarlige til næste møde 

KKR7 afholdes d. 20. maj kl. 16.15 
William og Tobias  

 
16. Eventuelt  

 
Med venlig hilsen 
Linnea Gerdes 
Kredsformand, FADL København 


