Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

Referat repræsentantskabsmøde nr. 7 (KKR7)
18. maj 2017
1. Formalia
a. Valg af dirigent (Forslag: Andrea)
b. Valg af referent (Forslag: Katrine I)
c. Valg af facebookansvarlig
d. Godkendelse af referat (KKR6)*
i. Josefine: Opfølgning for reklame for 6 gavekort. Tobias og
Tue er på den.
e. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapporter for KKF og MVS
Gennemgang af årsrapporter for KKF og MVS ved revisor Karsten Lyngby
mhp godkendelse. Årsrapporter eftersendes som særskilt bilag.
Gennemgang ved Karsten og Ossian:
Revisionsprotokollat:
- Karsten: der er ikke noget alarmerende, og derfor den hurtige
gennemgang.
- Josefine: Andrea navn står skrevet forkert, dette skal ændres
Årsrapport:
- Gennemgang ved Karsten: intet alarmerende og godt set i lyset af
årets gang med forlaget.
Ossian: Vi er godt klar over problematikken ang. forslaget, og derfor den længere uddybelse, så vi kan forklare det for vores medlemmer.
- Niels Frederik: Psykolog-hjælp placering inde under administration.
- Karsten: Det skal det ifølge årsregnskabsloven, så det følger vi
selvfølgelig.
Ossian: Jeanette afklarer forskringspenge i note 18.
Andrea: Hvorfor er der ikke foretaget vurdering af B26?
Mads: Vi venter til renoveringsplan er der dvs. når vi skal til at låne
penge.
Ingen yderligere kommentar.

Årsrapport er godkendt.
MVS-midler:
Karsten: Kortere fordi det kun er en gennemgang, og der er derfor
kun givet en gennemgangskonklusion.
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Ossian: Bidrag fra overenskomst = MVS= medhjælper med sygeplejeropgaver.
Kristian: Det virker usandsynligt, at vi har brugt 174.393 i 2016 på
bespisning. Vi har skiftet madleverandør, men det burde ikke forklare den store forskel. Vi har budgetteret med 120.000, så de
80.000 lyder rimeligt. Vi skal have klarlagt, hvor mange kurser, vi
har afholdt.
Ossian: Ift. til resultatet: Regnskabet skal helst gå i nul. Vi har nu
et overskud på 199.254 grundet et meget konservativt budget, da
vi ikke har råd til underskud.
Katrine T: Overskuddet, hvor kommer der fra? Skal vi betale MVSmidler tilbage. Der skal snart styr på efteruddannelsesmidlerne.
Ossian: Medarbejderne er ved at få styr på MVS og efteruddannelsesmidler, og hvordan de kan bruges og til hvem.
Karsten: Der er kommet styr på det nu.
MVS-midler er godkendt!
3. Maj-kampagne
Kort status på igangværende maj-kampagne v. Tobias:
Vi blev færdige d.d. De 38 specialer er udsolgt. Medlemstal: Århus er gået
godt, 35 nye i Århus. Kun 3 i Købehavn. Dette skyldes, at Århus har haft
gratis indmeldelse. Det bliver spændende at se, om de medlemmer holder ved.
Ossian: Det var pissehyggeligt. Det fungerede rigtig godt med hæftet, som
var godt at få folk nærmere.
Josefine: Hæftet var MEGET populært
Mads K: Medlemmerne var meget glade for hæftet. Det virkede ikke så
godt på ikke-medlemmer, som bare kiggede hos deres venner.
Claas: Specialehæftet var skabt af reppere fra Århus. Det skal være en rollemodel for os fremover, at vi kan lave noget og også noget stort, som
kommer mange til gavn.
Andrea: Status på at tjekke om folk er medlemmer? Løj folk, tjekkede
man med liste el. lign.?
Kaare: Første efter mailen tjekkede vi. Det var nemt.
NB: Udover at det er godt projekt. Vi har ramt noget, som de studerende
er sindssygt er interesseret i. Det skal vi måske arbejde videre med, da det
har fanget mange interesse.
4. Indkøb af kittelkort*
Nationalt MFU har udarbejdet 2 forslag til indkøb af kittelkort. Efter præsentation ved Tobias Berg ønsker der en diskussion om antallet af kittelkort, som vi skal købe i KKF. Bestyrelsen indstiller til, at vi i første omgang
indkøber ca. 1.000 stk. Prisudregning forefindes i bilag.
Tobias: Folk skal hente det i huset, og skal afkrydses af.
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Kristian: Det skal kun gå til medlemmer. Vores medlemmer skal ikke betale for ikke-medlemmer.
Claas: Der er markedsføringspotentiale i det her, som kan nå ud til mange
studerende. Det er en stor brandingsmulighed. Man kunne lave en udleveringsplan, så man kun kunne afhente et bestemt antal pr. semester à
folk ville komme hyppigere over i huset.
Linnea: Spørgsmål ang. reproducerbarheden. Det skal være muligt at
kunne lave flere.
Tobias: ja, det kan det godt.
Kristian: Vi er all-time low, vi bliver nødt til at skabe noget værdi for vores
medlemmer.
Andrea: Ser stort potentiale i kittelkort. Forslag: Du kan melde dig gratis
ind og få kittelkort oven i hatten.
Claas: Vi skal vente med diskussionen ang. markedsføring og hvilke fordele der er og diskutere antal kun.
Tobias: enig med claas samtidig afvente resultater med Århus om de gratis indmeldte nye medlemmer bliver.
Andrea: Det er relevant at begge dele nu, da det også bestemmer antallet
af indkøbte kort.
Der diskuteres antal:
Claas: Godt med 1000. Lokalt MFU skal tage sig af markedsføring og evt.
medlemsfordele i forbindelse med lanceringen.
Tobias: Vi arbejder sammen med Odense og Århus.
Maria Vestager: Lancering i forbindelse med Ønskeøen i september.
Repræsentantskabet er enige om 1000 stk.
5. Status på ny direktør
Kort redegørelse og status på forløbet med en ny direktør ved Mads M
Helsted.
Jobslaget er kommet op i Altinget, twitter samt andre relevante steder.
Ansættelse af ny direktør sker forhåbentlig i udgangen af juni.
Kommentar:
KF: Ønsker uddybning ang. stemning i resten af medarbejderstaben samt
Mads: FS samt sebastian samt Lene og Betina. Medarbejderne er opsatte
på at komme videre og klar til at arbejde igen.
KT: Spørger indtil strategi til ansættelse
Mads H: Der er styr på det, vi skal gerne have en med ledelseserfaring
samt sans for økonomistyring samt en med god gejst.
Ossian: Vi forsøger at holde repskabet orienteret, men det bliver svært at
kunne sige, hvem der bliver ansat i forhold til fortrolighed.
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6. Rusintro og FADL på rustur
Se bilag.
Godte pose til russerne når de skal afsted.
a. Tidsplan gennemgået ved Claas:
i. Mads H: Antal på holdene? Hvorfor skal vi være 4x2
ii. Claas: Det passede godt geografisk og økonomisk at sende 4x2.
iii. Tue: Det fungerede godt
iv. Kristian: Det giver mening, så vi kan dele russerne op i
mindre hold. Bedre kontakt til den enkelte russer.
Tilmeldte: Ossian, Josefine T, NB, Kaare, Mads H, Malte, Claas,
Kristian, Katrine I.
Claas: Vi sætter en dato og trækker lod ang. hvem der skal deltage
etc.
Andrea: Foreslår en snack bag til dem, som skal langt væk med
vand, snacks og lign. Budget ca. 10 kr. pr. pose.
Kristian: Det skal være for ALLE og ikke nogen.
Gave til rusintro:
Claas: Vi skal overveje en anden gave end KDO, da russerne allerede har
den, og de vil hellere have en brugt. Kitler kunne også være en idé. Kittel
med print: 200 kr. pr. stk.
Sebastian: Vi skal måske finde et ligeværdigt alternativ også må russerne
selv vælge.
Kristian: Gaven skal være en surprise og skifte fra år til år.
Annarita: Vi skal bruge sociale medier til at promovere vores gave.
Thomas: Kaffekopperne var utætte. Vi skal derfor teste om vandflaskerne
er tætte. Vi skal ikke give specialehæfte, da det kan give stress for russerne.
Tue: PR-problemer i forhold til at kunne nå russerne, da de ikke har liket
vores hjemmeside.
Josefine: Vandflasken er en virkelig god idé.
Claas: Mød op d. 8. Juni og kom og diskutere videre.
Folk er meget positive indstillet overfor vandflasken. Mange gode idéer.
Følgende idéer kommer:
Specialehæftet. En vandflaske. Dissektionssæt. Kitler.
7. Evaluering af 1. Maj v. Linnea
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Det gik godt. Vi havde købt lidt for meget morgenmad. Der var ret få ovre
i fælledparken, men de var der i klubben. Folk var gode til at rydde op.
Det var en succes.
8. Problemer med støtteansøgninger
Ved Kristian Jeppesen.
Der har været en ansøgning fra Synapse, som har søgt til et arrangement,
som allerede var blevet afholdt. Det problem er løst, og de havde søgt inden, at de havde afholdt arrangementet. Positivt resultat, og det har affødt en god diskussion ang. støtteansøgning. Sagen er hermed afsluttet.
9. Støtteansøgninger
Der restere 42.499 kr. af støttepuljen.
a. Rusvejledningen for Medicin
Søger om 80.000 kr. til uddannelse af rusvejlederne. (Der er budgetteret særskilt til rusvejledningen.
Kommentar til ansøgning:
Josefine Tangen: Set i lyset af vores økonomi skal vi overveje,
hvor meget vi skal give. 300 x 84 giver ca 25000. De skal have mere end dette, men vi skal ikke give fuldt beløb. 60.000
KT: Set i lyset af vores regnskab. 80.000 er en stor udgift. Vi skal
støtte vejledningen og vi kan bruge pengene andets steds, hvor
der er mere brug for dem.
Claas: Intet skal være givet på forhånd. Dette er den vigtigste bevilling hele året. De 80.000 kr. får vi mange gange igen i forhold til
antal medlemmer. Vi skal ikke skære ned på den bevilling.
Tobias B: Vi får reklame for rusbog. God bevilling.
Kristian: Egenbetaling er skåret fra 450 kr. til 300 kr. 67.400 stilles
som forslag.
Thomas: Vi skal overveje vores forhold til rusvejledningen. Dette
kan blive kompromitteret, hvis der bliver skåret i den bevilling.
Der skal tages et sit-down med rusvejledningen og der skal snakkes om vores økonomi, og vi skal have rusvejlederne med på råd,
så vores rusintro bliver bedre.
Annarita: Rusvejledningen budgetterer med overskud. Vi skal ikke
være bange for at blive afpresset, hvis vi ikke giver 80.000.
Niels Frederik: Hvis vi giver mindre, skal det stadig være et beløb
af en vis substans.
Ossian: Enig med Josefine og Annarita i forhold til beløbets størrelse. Det er mange penge. Med 70.000 for de stadig dækket deres udgifter og skaber ingen problemer for dem. Vi kunne også
kigge på antallet af fadl medlemmer i rusvejledningen og se, hvor
mange medlemmer det rent faktisk kommer til gode.
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Claas: At få fadl godt introduceret fra start er et kæmpe potentiale. Det skal vi fortsat udnytte. Vi har skåret meget på vores budget. Dette er muligvis det næste, som vi skal skære fra. Med øget
kontingent til HF, så skal vi skære fra egne række først og ikke bevillinger, som gives væk. Alt det der sker med os og HF skal klares
på andre måder. Vi skal ikke skære på bevillinger.
KT: Enig med Annarita og Josefine. Vi skal sætte os ned og snakke
med vejledningen og forklare vores situation. Vi skal kunne forsvare de penge, som vi bruger.
Eva: Ærgerligt , hvis der kommer dårlig stemning mellem os og
rusvejledningen. Vi skal have kommunikeret ud, at vi adskiller os
fra rusvejlederne og vi behandler denne ansøgning som alle andre.
Emma: Vi skal gå tilbage til en bevilling på 60.000 også med
20.000, som dækker evt underskud.
Kristian Jeppesen:
10.000 kr. sparet er 600 flere kittelkort. Mener ikke ansøgningen
er til 80.000. Det kan vi sagtens forklare.
Mads H: Der er tit vi IKKE kigger på egenbetaling. Hvis arrangementet har haft overskud lægger vi tit op til, at pengene skal betales tilbage. Hvis de ikke bruger det hele, skal de sendes tilbage.
Dette skal kommunikeres til rusvejlederne ved en samtale. Vi bevilliger de 80.000 og de skal betale de penge tilbage, som de ikke
bruger.
Tue: Enig med Mads. Samtidig skal vi have rusvejledningen til at
lave bedre PR for os.
Josefine T: Det er uansvarligt at sige, at vi mangler 70.000 til HF
og ikke vil overveje at tage dem fra rusvejledningen. Tilslutter sig
Emmas forslag.
Thomas: Hvis vi skal kigge på egenbetaling hos os selv ville det
svare til 1800 kr. Tilslutter sig Emmas forslag. Det er problematisk
at gå ind i en anden forenings økonomi og være kritisk overfor et
budgetteret overskud. Der kan være interne grunde til dette. Vi
skal foreholde os til det, som forelægger.
Andrea: 70.000
Vi går til afstemning:
Starter med mest vidtgående:
1. 80.000: 7 stemmer for, 8 imod. à Frafalder.
2. 60.000 + underskudsdækning: 14 stemmer for, 1 imod. à
Godkendt.
3. 70.000:
4. 67.400:
5. 60.000
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Rusvejledningen for 60.000 + 20.000 til dækning af underskud +
dialog med rusvejledning.
Andrea: Foreslår møde internt i FADL.
Claas: Forberedelsesmøde med formandskabet i rusvejledningen.
Det skal holdes igen, hvor der også kan snakkes om branding.
Jose T: Mødet skal holdes snart og inden vi giver pengene.
Ossian og Claas sørger for at afholde møde med rusvejledningen .
b. SATS – Emergency Medicine Summer School 2017
Søger om 5.000 kr. til afholdelse af en international sommerskole
med fokus på akutmedicin.
Kommentar:
Niels Frederik: Godt formål og god ansøgning. God med egen initiativ for fadl promovering.
Fuldt beløb bliver foreslået:
21 stemmer for, og der bevilges 5.000 kr.
10. GF
Rettelse: GF bliver afholdt torsdag d. 12. Oktober 2017.05.18
Ad lokalisation:
Kristian: Foreslår at det skal afholdes i tårnet, så vi bliver mere uafhængige af studenterklubben. I bilaget er der foreslået nye underholdningsindslag. Det bliver afholdt den dato, som der blev stemt om sidste repmøde
Tue: Kan vi modulere datoen, så vi kan få det afholdt det i tårnet. Vi skal
prioritere location.
Nicolai: God idé med tårnet. Holst auditoriet er bedre set i lyset af antal
deltagere.
Claas: I forhold til dato, må det ikke lægge den 9. Oktober grundet UPUarrangement.
Niels Frederik: Hvis det bliver afholdt en anden dag end torsdag, skal vores profil være anderledes og mere seriøs og ikke til druk.
Kristian: Klubben skal bruges til at skabe en mere løs stemning, så der kan
mingles lidt.
Annarita: Det er mere sandsynligt med 15. etage, da vi skal have brandtilsyn for at kunne være i kantinen. Vi skal arbejde for 15. Stort trækplaster.
Emma: I forhold til program. Vi skal overveje, at 1 ½ time lang tid at bruge
på underholdning.
Nikolaj: Kantinen er god, da der også kommer til at være andre mennesker, som bliver fristet til at deltage.
Andrea afslutter: Ingen store indvendinger mod skift af dato. arbejdsgruppen fortsætter med arbejdet.
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11. 38 specialer v. Ossian.
Ossian vil gerne høre repræsentantskabets holdning til merproduktion af
de 38 spcialer:
Tobias B: Det er rigtig dyrt at få dem trykt. Han har snakket med YL, som
måske gerne vil indgå et samarbejde, så vi kan få nedsat vores udgifter i
forbindelse med tryk. Det skal i uddannelsesudvalget d. 7. juni.
Tue: Der er måske ikke samme hype omkring bladet mere. Vi skal derfor
overveje at stoppe.
Sebastian: Vi har fejlvurderet efterspørgsel og næste gang skal vi have
trykket nok.
I forhold til kommunikation til medlemmer: Vi arbejder på en løsning. Der
kommer ikke pfd-udgave lige foreløbig.
12. Meddelelser
a. Kredsforeningen (KKF)
i. Status på igangværende projekter*
Se bilag s. 27. Tue har update på punktet engagement til
GF: Tue er tilfreds, der er nye til repmøde. Det er positivt.
Derudover er han også i gang med promoveringsvideo.
Eva: Vi skal overveje, om der skal laves events for repmøder.
Kaare: der er fadl makeover møde d. 24. Maj. Alle er velkomne.
Ossian: Der er nyt fra økonomimålet. Det er lykkes at få et
kvartalsregnskab. Det ser fint ud. Der kommer en skriftlig
opdatering på næste møde.
Tryksager: EKG-folder: Enten forsætter vi med design og
ellers så laver to overlæger en opdateret version med udvidet EKG-folder. De snakkede om, at man skulle lave engagere medlemmer til udfærdigelse af kittelkort.
I forhold til tilbagebetaling. Der er ikke fuldt op på dette.
ii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)*
Se bilag.
Claas: Kandidatreception bliver afholdt som de forrige år.
Det bliver d. 28.06. Alle er velkommen til at deltage i dette.
iii. Kursusudvalget
KT: TKO bliver afholdt snart. Vi mangler nåle og sutursæt.
iv. Arrangements- og foredragsudvalget (AFU)
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Linnea: Der kommer snart møde ang. DHL. Der bliver også bestemt farve til t-shirt osv.
v. SAFIR: Tak for god fest og hjælp til oprydning. Ny mail: safir@fadl.dk. T-shirts er på vej.
1. Claas: Godt arrangement, flere af dem fremover.
2. Nikolaj: Foreslår grill-aften hjemme på kollegiet.
Der er stor tilslutning til dette.
b. Tillidsrepræsentanter (TR)
Ossian: Problemer med kommunikation med vagtbureauet i forhold til holdlister og kursusplaner. Ossian snakker med Nikolaj om
dette.
Nikolaj: Der er stor interesse for SPV-kursus. Bedre information til
de studerende om tilmelding.
Claas: til orientering; hvis man vil lave noget med arbejds- miljø.
D. 29. Maj er der møde her i huset kl. 15.30.
c. Vagtbureauet (KVB)
Ved Ossian: efter 2. Semesters eksamen har der ikke været ligeså
store problemer med at få dækket løsvagter. Klaus og Peter er
dog i gang med at arbejde på en løsning til at afhjælpe problemet.
De kigger på overenskomsten og vil arbejde for nogen lokalaftaler. Ossian og Peter er i gang med at få et SPV-flyverhold oppe at
køre. Det kommer her i juni. Samtidig bliver der arbejdet på
dispensationsaftaler, så vagttagere kan tage flere vagter på samme afdeling.
d. Hovedforeningen (HF)
i. HB formand/sekretariatet
Formanden orienterer: Der er HB-møde i morgen og efterfølgende Gårdfest i Århus. Ang. direktør, så er det meningen, at personen skal tiltræde 1. August. Thomas Ehlers sidder også i udvalgt.
På HB møde i morgen: Der skal godkendes forsikring. Finde sekretariatsleder i Århus samt godkendelse af Årsrapport. 29. September Landsrep i Århus. Temaet bliver:
Fadl’s visioner. Dårlig situation 4866 betalende medlemmer. I HF: 5115 medlemmer. Der er gået langt flere kandidater ud, som har været medlemmer. Det påvirker vores økonimi negativt. Dette skal også drøftes i morgen. Vi
er inviteret d. 13. Juni ovre i Holst auditoriet. Det omhandler om global sundhed. Mød op.
ii. KKFs HB-medlemmer
iii. Nationalt MFU
Alle ting er diskuteret i dag.
iv. Overenskomstudvalget (OU)*
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Se bilag. Andrea: Næste OU møde d. 8. Juni. Det starter
16.30, så man kan nå til rusintromøde. I forhold til aflysning af OU-seminar. Det er rigtig ærgerligt. Det blev meldt
tidligt ud, og der var meget få tilmeldte fra de andre
kredse. Vi kunne derfor ikke stå inde for at afholde kurset
af økonomiske grunde.
KT: Møde på søndag kl. 10 d. 21 for planlægning af Ønskeugen.
v. Lægevikargruppen (LVG):
Tue: RLTN møde i går. De vil gerne have forhandlingerne
ind i 2018. De vil ikke basere lønningerne på nuværendelønsum. Der er planlangt fire møder op til sommerferien.
De gik med på, at vi før sommerferien får opstillet nogle
punkter og rammer for en aftale. Vi gør fremskridt.
Andrea: Noget nyt i forhold til at få det under SPV?
Tue: De prøver at træde vande. Fire møder før sommerferien er godt, og vi kan godt nå langt.
Mads H: Alle er inviteret til Termans afskedsreception d.
20. juni.
vi. Universitetsansattes Udvalg (UAU)
vii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
Kristian: Der bliver holdt møde på tirsdag
viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Claas: Det er lige blevet sendt ud på mail. Det kan man
læse senere. Masse spændende ting.
e. Forlaget
Josefine: GF på tirsdag kl. 16 inde på forlaget. Alle er inviteret.
Der er blevet afskediget to medarbejdere.
f. Andre
Ossian: Der er kontingentstigning til kredsene. Jeg kigger på det
inden næste repmøde. Vi skal kunne gå i nul overfor vores medlemmer. Der kommer et forslag, som vi kan kigge på til det revideret budget.
Andrea: Der var en kort panik i studienævnet, da der var en del
meget langsomme studerende. Den mere modne del af studienævnet er beroliget og effekten af fremdrift samt nye 11. kommer forhåbentlig til at ændre på dette. Mindfulness d. 7. Juni kl.
16.
13. Eventuelt
Tue: Et anciennitetsmodel i forhold til kontingent. Det bliver taget videre
af fadl’s vision.
Mads: Husk at bestille Ung Kort.
Claas: Husk møde 17.30 med rusintro d. 8. Juni.
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14. Snackansvarlige til næste møde
KKR8 afholdes torsdag d. 13. juni 2017. Snack ansvarlig: KI, Mads Koch,
Thomas.
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