Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

Referat repræsentantskabsmøde nr. 7 (KKR7)
Torsdag d. 17. maj 2018
Tilstede: Katrine T (går tidl.), Maria V (kommer kl. 17)
Afbud: Clara, Niels B, Urd, Sofie, Maria H, Benjamin
1. Formalia
a. Valg af dirigent (Forslag: Josefine)
b. Valg af referent (Forslag: Tobias)
c. Valg af SoMe ansvarlig
d. Godkendelse af referat (KKR6)*
Udsendt som særskilt bilag.
Under meddelelser fra APU må der gerne komme efternavn på
Gunver Lillevang
Der må gerne slettes passagen om diskussion om medlemsfordele. Der kan bare stå ’der foregår en diskussion’
Godkendt
e. Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 5 – Uden tavshedspligt
OK18 punkt
Majkampagne under evaluering
2. Introduktion til årsrapporten 2017
En kort introduktion til årsrapporten og hvordan denne læses.
Ved Erik og Josefine.
Josefine gennemgår en introduktion til årsrapporten. Erik overtager og
gennemgår hovedtallene fra KKF
Regnskabsmedarbejder
Der ønskes en anderledes tilrettelæggelse af regnskabsdelen af foreningen. HB orienteres i morgen.
3. Godkendelse af årsrapport 2017*
Gennemgang af årsrapport ved revisor og godkendelse af denne.
Bilag vil blive udsendt så snart årsrapporten foreligger.
Vi fik regnskabet i god tid – der var dog lidt bøvl med regnskabsdelen fra
vores side. Derfor blev det sendt sent ud. Der undskyldes
Resultat: 328.000 – overført resultat (uden Forlaget) 100.000 mod budgetteret -38.000
Vi går under budget på en del poster som er med til at forklare det postive resultat.
Ingen spørgsmål til gennemgangen af årsregnskabet
Revisionsprotokollatet
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Der er ingen kommentarer angående driften i revisionsprotokollatet. Der
er punkter i protokollatet angående kontingenter, husets værdi og som
altid likviditet.
Årsregnskabet og revisionsprotokollatet bliver godkendt. Bestyrelsen underskriver.
MVS midler
Overføres til næste år 37k – positiv at vi har fået brugt pengene i år modsat sidste år.
Godkendes – bestyrelsen skriver under
4. Tillidsrepræsentanterne
Tillidsrepræsentanterne kommer med forlag til initiativer samt status på
deres igangværende arbejde.
Ved tillidsrepræsentanterne.
Michala fortæller om TRs planer
De har haft møde Ossian og Erik. De vil gerne have en Tillidstelefon™ som
kan gå på skift mellem TR – ligesom de gør med mailen i øjeblikket.
Derudover har de lagt mærke til nye FADL events – de vil gerne vide om
det er interessant om de deltager. Ellers kommer de til holdmøderne og
til modul C
De har problemer med holdmøderne, fordi de ikke kan få kontakt til holdlederne eller manglende respons fra holdledere.
Ny plan for modul C om at blive en ’fast’ del af modulet. De vil eventuelt
komme til modulet før modul C og reklamere om at de byder på en øl eller sodavand efter modul C.
Der bliver nikket godkendende til at ’holdleder uddannelse’ og ’Hold 9000
uddannelse’ er en god idé.
Opfordring til at huske på at skrive til TR
5. Uden tavshedspligt
Frederikke (stud. med. mellem 11. og 12. sem), repræsentant fra projektet ’Uden Tavshedspligt’.
Havde i efteråret kontakt til Lægeforeningen og Yngre Læger som mente
at #MeToo/uønskede tilnærmelser ikke var ikke problem i den danske
lægestand.
Startet en lille græsrodsbevægelse om #MeToo hos læger/medicinstuderende i Danmark – lignende bevægelser ses også i Norge
og Sverige.
En undersøgelse viser af 5,7% af alle læger har været udsat for sexchicane. Formentlig en underrepræsentation.
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Der ønskes en dialog om at folk har et sted hvor de kan gå hen hvis de oplever sexchicane – samt at det er et sikkert sted.
Et forslag er at holde et oplæg på universiteterne – det har FADL allerede
sagt ja til at afholde.
Yngre Læger kører en undersøgelse blandt deres medlemmer til efteråret
angående sexchicane.
YL havde en god kampagne med både patientansvarlig læge samt supervisionskampagnen – lignende idéer kan måske bruges i denne kampagne
Der er endnu ikke reel kontakt til DSR – men de vil rigtig gerne.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af : Andrea, Anders, Linnea,
Niels Emil, Maria V, Annarita som arbejder på et arrangement i København med folkene fra Uden Tavshedspligt. MARIA VESTAGER indkalder
6. Evt. salg af FADL Københavns aktier i FADLs Forlag*
Hovedforeningen har igennem snart 1. år haft en dialog med lægeforeningen omkring salg af aktier. FADL Aarhus har på sidste Hovedbestyrelsesmøde tilkendegivet at de ønsker en større ejer andel af Forlaget. Der
ønskes en diskussion om FADL København kan have glæde af en bredere
fordeling af aktierne i FADL Forlag.
Der er pros og cons ved et salg, som der ønskes diskuteres og belyst af
repræsentantskabet.
Den nuværende aktiefordeling i FADLs Forlag foreligger i bilag.
HFs økonomi er bundet meget op på deres andel af aktier i FADLs Forlag.
Der har været tilbud frem og tilbage mellem Lægeforeningen
Nu kører der to spor – et med salg til Lægeforeningen, et med salg til Aarhus.
Lægeforeningen vil kun købe aktier hvis FADL er enig om at sælge aktier.
Aarhus vil kun sælge hvis de får mulighed for at købe først.
København vil potentielt kunne få samme fordel ved at have en mindre
del af deres økonomi bundet op på aktier i forlaget.
Der er to muligheder for Aarhus i overtagelse af aktier
1) Køb af aktier fra enten HF eller KKF
2) Kapitalindskud
Der argumenteres for at det også er en fordel for København at få en mere stabil økonomi med færre aktier.
Samtidig argumenteres der også for at salget med Lægeforeningen skal
overstås først, og så må man håndtere Aarhus efterfølgende.
Der er flere kommentarer om at Aarhus kommer på et lidt ’dårligt’ tidspunkt – men det var nok også deres mening.
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Vi er fortsat åbne over for at fortsætte samarbejdet med Lægeforeningen.
Vi er samtidig også åbne over for at Aarhus kan købe aktier. Enten af HF
eller KKF
7. Status på igangværende projekter*
Mundtlig status på projekter.
Projekt oversigt forefindes i bilag
Køfest (Claas)
I september til
Bachelorfest (NB, Eva og Clara)
Ingen status
Eksamenshåndteringskurser
Der bliver sendt ansøgning til HB i aften
EKG kort
De er i designfacen. De kommer til næste semester
Studenterhuset
Møde med brugergruppen – det bliver stadig lukket. Vi bliver stadig tilbudt lokaler ved studenterpræsten. Der bliver kigget på mulighed for ’De
Gamles By’. Ryd ud i arkivet i kælderen – der bliver kigget på det.
Industrien tør ikke købe huset, desværre.
Nytte og pligtetik i lægefaget
Claas har skrevet mails med hende der skrev et debat inlæg – det kommer
efter sommerferien
8. Tilbagemelding om salg af medlemsfordele*
På sidste repræsentantskabsmøde blev der diskuteret om FADL skulle
sælge medlemsfordele til ikke-medlemmer. I Hovedbestyrelsen blev det
besluttet at det ikke var foreningens holdning at det var tilladt. Dog blev
der langt op til en prøvede periode med et nyt EKG-kittelkort.
Tore fra Aarhus vil udarbejde et bilagsmateriale der eftersendes.
Salg af 38 specialer og journalkoncepter blev nedstemt på sidste HB møde.
9. DHL-stafetten 2018
Ved Josefine og Linnea (AFU).
Der er bestilt telt, og video på Facebook samt event. Like og inviter venner. Alt går godt. Opfordring til at finde et hold.
Hvis man gerne vil være med, så skal man sende en mail til kristian.jeppesen@fadl.dk – det er en messengertråd.
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10. FADL på rustur og rusintro 2018
Planlægningen af rusintro forløbet, samt FADL på rustur 2018 skal så småt
til at planlægges. Der ønskes en tilkendegivelse om man ønsker at deltage
i FADL på rustur samt planlægningen af rusintro forløbet.
Vi skal på rustur. Evalueringsmøde blev afholdt. Der bliver lavet mindre
ændringer ifht rusintro.
Hvem vil afsted som FADL på Rustur: Andrea, Kaare, KI, Josefine.
Claas skriver en mail ud
Det er 18.-22. august.
11. Møde i DSMU torsdag d. 24. maj
Vi har i UPU en observatørplads i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, men der er desværre ikke nogen, der har mulighed for at deltage og vil
derfor høre, om en fra KKF vil træde til. Mødet afholdes på CAMES Rigshospitalet og der er middag efterfølgende.
Ved Annarita.
Der er møde i DSMU – UPU kan ikke stille en person. Det er kl. 15.30 med
middag efterfølgende.
Der skrives ud til repræsentantskabet.
12. OK18
De er i gang. Uenighed om lønsum og organisationsmidler på LVG og SPV
området. Der er bedt om beregning af lønsum. Der burde være 127 mil på
SPV – de siger 107.
På LVG siger de 0,35 % i organisationsmidler – det samme siger de i SPV.
Tidligere 0,69 %. Noget med frokostpause.
Forhandlingsmøde for SPV d. 8. juni. For LVG d. 11. juni. Der er ingen tidsbegrænsning.
UAU har forhandlet i dag. Der var afsat to timer. Enig om lønsum og organisationsprocent. De var kun interesseret i pension. Da man er under CFU
forliget går forhandlingspengene til generelle lønstigninger. Det bliver 8,1
% lønstigninger. Der er ikke indgået en aftale.
13. Kandidatreception
Ved MFU.
Der er kandidatreception den 27. juni. Tilmelding startede i dag. Det
samme med skilte. Det er kl. 13.30.
Hvem kommer: Annarita, Claas, Christian B, Andreas, Niels Emil, Josefine,
Eva, Maria V kommer tidligere.
Malte sender en mail. Niels Emil vil gerne holde en fed tale.
14. Evalueringer
a. Nyligt afholde arrangementer
Herunder 1. maj, bezzerwizzer, petanque, vinsmagning mm.
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1 maj:
Linnea roser for at folk kom til tiden og gav en kæmpe hjælp.
Godt arbejde alle sammen.
Lidt for meget kringle og juice. Husk dug. Flere stole. Og borde.
Bezzerwizzer
Der ligger en handleplansskabelon
Maria V står for det til efteråret. Med Malte og Andrea.
Petanque
Det var hyggeligt – kunne godt gentages, men få deltager. 600kr
til 12 deltagere.
Vinsmagning
Katrine Thomsen havde det godt. Der blev drukket godt med vin,
og folk vil gerne have lignende arrangementer. Malte står for det.
Nicolai Tøttrup vil gerne være med
b. Repræsentantskabsweekenden 2018*
Der foreligger skriftlig evaluering af repræsentantskabsweekenden i bilag.
Skriftlig evaluering. Ærgerligt at der ikke var flere. Husk nu at skrive det i kalenderen.
c. Majkampagne
Kritik af holdledertillæg – eventuel en differentiering
Kritik af psykoncept
Ønske om bankkursus.
Vagtplanlægning over mobilapp (Ossian)
Holdjobsøgning på mail (Ossian)
Kæmpe ros til Kaare, Niels Emil og Clara for at have stået der så
meget.
Tre uger er måske lidt lang tid.
15. Internt fællesdrev
Orientering om nyt online-drev til repræsentantskabet, til brug både lokalt og nationalt.
Der er kommet et nyt internt drev til blandt andet arkiv håndtering. Det
her Synology – det er online, program samt app til telefonen.
Der er oprettet bruger til os alle. Der kommer mere info på mails
16. Støtteansøgninger
a) EORTA
Fuldt beløb: Nedstemt
1400kr: Godkendt
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b) Rusbogen pva Rusvejledningen
Udskydning: Nedstemmes
Fuldt beløb: For: 7 Imod: 7 Blankt: 4 – Falder
5000kr: Godkendt.
17. Meddelelser
a. Kredsforeningen (KKF)
Første.
Medlemsfordelsudvalget (MFU)
Ny medlemsfordel – Cravings (cupcakes) 10 % ligger i
NV.
Anden.
Kursusudvalget
Kursusudvalgsdagen udskudt pga Erik. Det er den 7. juni
kl. 16.15.
Tredje.
Arrangements- og foredragsudvalget (AFU)
Intet yderligere
b. Tillidsrepræsentanter (TR)
Intet nyt siden tidligere punkt.
c. FADL Københavns Vagtbureau (KVB)
Ossian orienterer om skattesag mellem SKAT og Regionerne.
Dialysehold på Herlev, samt medicingiverhold på Næstved og
Roskilde uden ansøgninger. Bliver genopslået.
d. Hovedforeningen (HF)
Første.
HB formand
Økonomisk ser det godt ud. Man er foran eget budget.
Jeanette er blevet opsagt.
Der prøves at rekrutteres nye studentermedhjælpere.
En stud. jur – modtaget 3 ansøgninger.
En it stud – en ansøgning. Denne genindrykkes.
Den nye persondataforordning træder i kræft den 25.
maj – FADL er klar.
Flere holdninger – noget om tobaksrygning til HB i morgen
Anden.
KKFs HB-medlemmer
Skæg diskussion med Aarhus i morgen på HB. Det handler om hvordan sammensætning af nye nationale møder skal være.
Tredje.
Nationalt Medlemsfordelsudvalg (nationalt MFU)
De 38 specialer kommer igen til jul i form af De 39 specialer
Fjerde.
Overenskomstudvalget (OU)
De har travlt ifht overenskomstforhandlinger.
Herlev-Østerbrosagen hænger stadig. Har ikke fået svar
siden december.
Lønsummen kan godt blive et problem. Beregningerne
er forskellige
Femte.
Lægevikargruppen (LVG)
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Meget er sagt tidligere
Ifht simulationsområdet er der møde med Terje den 1.
juni angående de manglende ansættelsesbreve for de
sim. ansatte på RH.
En sag angående skolarstipendier på RH ifht ATP midler
versus feriepenge.
Kursus i alle fire om LVG overenskomsten. Der bliver
fundet datoer her i aften.
Sjette.
Universitetsansattes Udvalg (UAU)
De har forhandlet i dag
Syvende.
Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
Kristian har lige modtaget ’Den Lille Orange’ den er flot.
Der er møde med Gunver Lillevang på torsdag. De forbereder sig til FM.
En jord og betonarbejder fra 3F vil gerne give pølser til
et arrangement, hvis der er mulighed for at tale lidt om
fagforeninger i det 21. århundrede.
Ottende.
Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
De glæder sig til FM. Og følger spændt med i Region
Sjællands kandidatuddannelse.
e. FADLs Forlag
Årets resultat var positivt. Der er fokus på digitalisering og piratkopiering som der arbejdes videre med. Der er også fokus på deduktion af lageret. Nyt medlem i bestyrelsen fra Odense og Aarhus. Josefine er blevet formand. NB er næstformand.
Der har været lidt bøvl med noget lagerflytning
f. Andre
- Mødeplan for 2017-2018 forefindes i bilag.
Intet
Snackansvarlige til den 13. juni
Christian Suppli Benson og Eva Rudjord
18. Eventuelt
Malte har set sig lun på Bettina…. (s) tablet. Han vil gerne have en. Det er
ikke muligt at få de superbrugeradgange som politikere.
Ryd op i hulen
Der er en FADL delegation til AMEE 2018 – der bliver søgt penge til det.
Mødeevaluering
Med venlig hilsen
Ossian Gundel
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