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

Tobias er valgt.  
b. Valg af referent (Forslag: Niels B)  

Niels B er valgt. 
c. Valg af facebookansvarlig 

Claas er valgt. 
d. Godkendelse af referat (KKR5)* 

Godkendt. 
e. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt, men rettelse punkt 2 og 5. samles i punkt 2. 

2. Maj-kampagne* + Gammelt 5. Forsikrings information 
Ved Tobias Berg, se indstilling i bilag. 
Beslutning: hvad skal ikke-medlemmer vinde ved deltagelse i spørge-
skema til maj-kampagne. De får EKG-kort med det samme. 
Forslag: 6 gavekort à 500 DKK til academic books. 9 for vs. 5 imod (Vedta-
get) 
2 gavekort à 500 DKK til academic books. 
10 gavekort à 100 DKK til academic books. 
Yderligere informeres om papir om FADLs forsikring 
 
Beslutning: 6 gavekort à 500 DKK til academic books. 9 for vs. 5 imod  
 

3. FADLs Quiz aftener 
Dette er en idé der er udsprunget af en oplevelse Klaus havde. Vedhæftet 
i bilag findes den mail han har sendt ud til MFU og FS. Der ønskes en stil-
lingstagen om det er noget vi skal afprøve i KKF, og hvad skal formatet 
være? Evt. arbejdsgruppe.  
 
Winner-takes-all quiz.  
25 DKK i døren for at deltage. 
Kun medicinske spgs. Eller blandet?  
Kommentarer: 
God idé – generelle medicinske spørgsmål.  
God idé – almen viden.  
Evt. kunne man lave forskellige tema-aftener. 
Beslutning: AFU tager sig af det ved næste møde d.20/4-2017 
 
Evaluering af repræsentantskabsweekenden* 
I bilag findes resultaterne af den online evaluering der blev sendt rundt.  
Der ønskes en drøftelse af dette materiale samt en mundtlig evaluering 
med idéer/forslag til forbedringer til næsteårs repræsentantskabsweek-
end.  
Godt: debattle, maden 
Mindre godt: programmet var stramt og skal overholdes bedre.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Foreningen af Danske Lægestuderende 
Københavns Kredsforening 

Side 2 af 6 
 

 
Kommentarer: God balance, godt arrangeret, mange deltagende. Man 
kom igennem en masse ting.  
Team-building kunne være fedt.  
Det bliver påpeget, at det var ufedt, at der var nogen, som skrev, at det 
var ufedt, at folk tog hjem.  
 
PUNKT UDGÅR SE PUNKT 2. Forsikrings information  
Ved Tobias Berg. 
 

4. Støtteansøgninger 
Andre kommentarer: Dissektionsturen: Troede, at vores forslag fra KKR5 
var en tastefejl. Der er fulgt op. 
 
Forslag: Efter diskussion i BRAG og på Rep-mødeàbedre opfølgning på 
støttede projekter. 
Beslutning: Andreas vil følge op med et personligt brev til de enkelte  
 
Der resterer 48.925 kr. af støttepuljen. 

a. Integreret Sundhed 
Søger om 26.816 kr. til deltagelse i kurset The Laughing Body. 3 
deltagende. 
Kommentarer: Det er uden for rammen. Det er ikke nok, som det-
kommer til gode. Det foreslås, at de søger penge et andet sted. 
 
Beslutning: Der støttes med 0 DKK. 

b. SØNHKS 
Søger om 16.156 kr. til afholdelse af weekendkursus. 
Kommentarer: Det påpeges at købe et laryngoskop er i overkan-
ten, og kan lånes på Øre-næse-hals afdeling. 
Forslag: fulde beløb 
Forslag: 3456 DKK. (Fulde beløb minus laryngoskop)  
Beslutning: Der støttes med 3456 DKK 
 

c. Første Hjælp For Folkeskoler KBH (FFF) 
Søger om 2.970 kr. til afholdelse af efteruddannelsesweekend. 
Forslag: Fulde beløb 
Forslag: 1500 DKK (til fagligt oplæg) 
Forslag: 1000 DKK  
Beslutning: Der støttes med 2970 DKK. 

 
5. Problemer med støtteansøgninger 

Ved Kristian Jeppesen. 
Synapse søgte penge efter afholdt arrangement. Er det iorden, og hvor-
dan skal vi forholde os til?  
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Kommentarer: Fungerer vores eget system godt nok? =lærepenge. Vi må 
have nogle standard. De skal beholde pengene. Desuden er der mulighe-
der for branding ved denne basisgruppe pga., de er meget aktive. 
 
Det er også et princip. Der er nogle regler, og de skal overholdes. Man bli-
ver ramt på sin retfærdighedssans. Så er alle ansøgere ikke lige.  
 
Vi skal ikke gøre en større ting ud af det og behandle en ny støtteansøg-
ning osv.  
 
Beslutning: Kristian tager kontakt, og det tages op på næste rep-møde.  
 
Anden halvdel: Skal vi have skæringsdatoer?  
Kommentarer: Skal vi gøre reglerne mere tydelige angående støtteansøg-
ning inde på vores hjemmeside? Skal vi udbygge informationen ud fra 
kredscirkulere. Men det skal ikke være for låst.  
Skal fremtidige ansøgning påpege, at det er afholdt? 
Skal vi vælge enkelte datoer ift. Hvornår man må søge.  
 
Beslutning: BRAG tager idéerne med og diskuterer.  
Der springes til næste punkt. 
 

6. Revidering af Kredscirkulære nr. 2 
Ved Niels B og BRAG, se bilag. Vi bruger en kvart million på at støtte om 
året. Er det ansvarligt i forhold til vores medlemmer? Der vil diskute-
res/brainstormes over de pågældende punkter på bilaget. 

Kommentarer: Det er en kerneværdi. 
Det er meget relevant at kigge på ift. vores nuværende økonomisk situa-
tion. En kvart million er mange penge.  
Ved medlemmerne, at de betaler penge/at vi støtter andre projekter. Det 
er FADL-MEDLEMMERNE, som der støtter. Skal det pointeres, at det 
FADL-medlemmerne og ikke ”FADL”, som støtter? Det skal være et ønske 
fra medlemmerne, at vi bruger pengene sådant.  
 
Det er en kerneværdi, og vi bidrager til mange.  
 
Må BRAG arbejde på, at puljen sættes ned?  
Fx spare på MOK og også bevillingen. Skal vi spare på de faste? Hvad får vi 
købt med for pengene.  
De 70.000 til blandet projekter er peanuts, og det kommer mange til 
gode.  Det skal være de faste, som skal kigges på. Man kunne arbejde 
med en fast procentsats ift. Betalt kontigent det pågældende år. Altså vil 
man derved tages højde for udsving. 
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Må vi arbejde på at skærpe kriterierne, skal vi beholde dem? 
Penge der søges ift. Hvor mange pengene kommer til gode.  
 
Beslutning: BRAG tager de overnævnte tanker med til overvejelse i videre 
arbejde med støttepuljeansøgning. 
 

7. Vedtægtsændringer: Tilbagebetalingsreglen* 
Se bilag. 
Kommentarer: Kommer folk til at shoppe rundt så? Tidligere incitament til 
russerne, i kan ligeså godt betale nu ift. Nuværende rusintro. 
Den regel skal ud/eller laves om. 
 
Beslutning: Der nedsættes en arbejdsgruppe Tobias, Thomas, Linnea, Os-
sian, Katrine Iversen. Ossian indkalder. 
 

8. Generalforsamling 2017 
Bestyrelsen indstiller til at vi afholder generalforsamlingen 2017 torsdag 
d. 12. oktober 2017. Dette da der er HG-weekend og kulturnat d. 13. ok-
tober 2017. Første KKR i det nye forenings-år vil blive afholdt tirsdag d. 
24. oktober 2017. 
 
Kommentarer: Det er måske ikke noget med dagen. Det er måske, hvad 
der tilbydes?  
Har tidligere prøvet: Domus, gratis øl, minimalistisk, GEO. Der kom ikke så 
mange.  
Alt i alt, skal vedkommende gøre det anderledes på en anden måde. Skal 
der tages diskussionsemner op?  
Det skal måske være mere uformelt? Måske en social happening. Skal der 
serveres pizza? Anti-vaccinationsdebat mellem to kloge mennesker? 
Ipod-battle?  
 
Beslutning:  Arbejdsgruppe døbt ”G-FAG” -Generalforsamlings-arbejde-
gruppen, som kommer med forslag til at gøre GF mere attraktiv og atten-
deret. Består af Kristian Jeppesen, Maria V, Andrea Maier, Katrine T, Niels 
F, Annarita, Tue. Tue T indkalder. 
 

9. EKG-folder 
Se bilag. 
Kommentarer: Bilag måde at få mere good-will. Positiv indstilling. 
Beslutning: Det vil vi gerne arbejde videre med. Ossian kontakter. 
 

10. Meddelelser 
a. Kredsforeningen (KKF) 

i. Status på igangværende projekter 
Rep-weekend à de ansvarlige fra brainstorm skal komme 
i gang med at kontakte. 
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ii. Medlemsfordelsudvalget (MFU) 
Vi venter på Drive-now.. 

iii. Kursusudvalget 
Nye underviser til TKO-kursus d.29 maj. Forberedelser i 
gang.  

iv. Arrangements- og foredragsudvalget (AFU) 
Møde d.20/4-2017 kl. 16.15. Fredagsbar rykket til fordel 
for DHL.  

b. Tillidsrepræsentanter (TR) 
Intet nyt. 

c. Vagtbureauet (KVB) 
Afsluttet årsrapport. Overskud drift 700.000. Oplever fald i lø-
svagter. Dækning på 60%. Skal man lave om på vagtopskrivning?  
Skal man lave SPV-hold? Arbejde starter op. 
DLVV: Thomas har været til sidste møde. Regionen har ikke lært 
noget af processen. Der er nogle folk, som har agendaer mod læ-
gestuderende på hospitaler.  

d. Hovedforeningen (HF) 
i. HB formand/sekretariatet 

Ingen ny direktør endnu. En besværlig process grundet in-
terne problemer samt, at medarbejderne ikke er tilfredse 
med situationen. Så alt i alt, skal det gøres forsigtigt. Ho-
vedbestyrelsen vil undersøge muligheden for at få Klaus 
ansat og ellers slå stillingen op. 
Kommentarer: Det giver ingen mening at snakke om nu. 
Da det har været lukkede punkter på HB-møder, og det 
mudrer vandene endnu mere.  
Dog påpeges det også, at det er fedt med åbenhed, og at 
KKF orienteres – også ikke-hovedbestyrelsesmedlemmer. 
 
Hovedbestyrelsesformanden tager kritikken med sig og er 
klar over, at der er store udfordringer. 

ii. KKFs HB-medlemmer 
Kommentarer: Det påpeges, at forløbet har været stærkt 
kritisabelt, og man har gjort nogle fodfejl, der har alvor-
lige/uheldige konsekvenser for forhandling. Samtidig 
med, at man har holdt kredsene udenfor. Man ønsker, at 
der fra HB og FS side bliver meldt en konkret økonomisk 
plan, da HF belastes økonomisk af den nye beslutning, og 
som vil affektere KKF.  

 
Det påpeges, at der har været en diskussion mht. en øko-
nomisk ramme.  
 
Hovedbestyrelsesformanden tager kritikken med sig og er 
klar over, at der er store udfordringer. 
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iii. Nationalt MFU* 
Skriftligt informeret – ingen kommentarer. 

iv. Overenskomstudvalget (OU) 
Skriftligt informeret, men ikke i bilag. 

v. Lægevikargruppen (LVG) 
Overenskomst mht. simulationsområdet. Næste møde 
maj.  

vi. Universitetsansattes Udvalg (UAU)* 
Skriftligt informeret – ingen kommentarer. 

vii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)* 
Skriftligt informeret – ingen kommentarer. 

viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)* 
Skriftligt informeret – tilføjelser: Studieundersøgelse: sta-
tus pt. Omkring 2200 har svaret. 

e. Forlaget* 
Skriftligt informeret. Tilføjelser: Det er et forfærdeligt dårligt og 
uacceptabelt resultat. Omkostningerne er skredet uden clearing 
med bestyrelsen og efterfølgende kommer der en lagerregule-
ring, som ikke var estimeret med. Vi betaler prisen for meget dår-
lige strategiske beslutning taget for år tilbage, som var baseret på 
ikke retvisende årsresultater.   

f. Andre* 
- Skriftlige meddelelser fra sekretariatet og formanden (se bilag). 

11. Eventuelt 
Katrine F stopper i FADL grundet forskningsår. 
Josefine, Linnea og Maria V tager til Bruxelles. Idéer til Magrethe V inter-
view/gimmick.  

12. Snackansvarlige til næste møde 
KKR7 afholdes torsdag d. 18. maj 2017. 
Kristian og Linnea er snackansvarlige.  

 


