Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 7 (KKR7)
MANDAG D. 20. MAJ KL. 16.15 I KANTINEN
AFBUD: Andrea, Viktoria, Mo, Johanne, Nasra, Eva, Anders B
Kommer senere: Katrine I
Går tidligere. Mads H, Ossian, William
Tilstede:
Repræsentanter: Linnea, Malthe, Clara, Tobias B, William, Niels-emil, Frederikke, Mads H, Ossian,
Katrine T, Katrine F, Kaare, Mads K, Niels-Bjørn, Kristian, Magnus, Moisés, Christian, Katrine
Gæster: Jakob Ohm, Erik på fjernsynet
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet.
FORSLAG TIL DAGSORDEN
1. Formalia
a. Valg af dirigent (Forslag: Malthe)
b. Valg af referizzle (Forslag: Mads K)
c. Valg af SoMe ansvarlig
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR6)*
e. Godkendelse af dagsordenen
2. 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
Jacob præsenterer det indsendte materiale overordnet, der søges input til styrkelse af samarbejde mellem TR og repræsentantskabet. Materiale indsendt er helt nyt udarbejdet af TRgruppen og Klaus og skal danne rammerne om TRs fremtidige arbejde.
Claas ønsker det udpenslet hvor man går hen hvis noget går galt ift. arbejdet med TR (medlemmer og reppere), repræsentantskabet sidder som chef for TR, men skal bruge dem aktivt
særligt ude hos vagttagerne (modul C).
Erik giver udtryk for at TR kan ende med at blive brugt i nationale sammenhæng og derfor
måske skal lønnes af HB, ift. timer de lægger for det nationale fadl.
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3. Nyt fra Vagtbureauet
Der sker i øjeblikket en del nye ting i vagtbureauet, hvilket vi som repræsentanter også kan
få spørgsmål omkring, hvorfor meddelelser fra vagtbureauet er et punkt på dagsordenen.
V. Linnea
Coachsamtaler med vagtbureauet efter en tid som SPV er blevet positivt evalueret.
Torben S har arbejdet på et nyt vagtsystem med introduktionen af den nye app, den skal
dog justeres til at tage højde for hviletidsbestemmelser.
Stikkerhold på bispebjerg har brug for et hold fordi bioanalytikere har fået nye tider. Det er
meget søgt, men der er stadig problemer med dækning. Der er efterspurgt et hold med lav
arbejdstid som forvolder en del problemer, 2 timers vagter med lav tilslutning.
Region sjælland har også givet udtryk for at ville have hold, men der er ikke nok der søger
jobsne, både i SPV og LV sammenhænge så der er meget arbejde der ikke bliver dækket.
Der bliver udsendt et spørgeskema fra vagtbureauet slut maj for at få afdækket grunden til
den faldende tilslutning til vagter.
Man skal være akkrediteret for at kunne opskrive sig som lægevikar – det er meget rigidt
system som måske blokerer for tilslutningen til vagterne, folk falder som regel fra som spv
inden de er eligible til lægevikarjobbet og er derfor ikke akkrediteret.
Der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt det vil hjælpe på vagttilslutningen at øge
mængderne af fleksible stillinger da det muligvis mindske produktionen på sigt.
KU medicin jobbank kunne muligvis hjælpe til at øge opmærksomheden på vores stillinger
der mangler at blive besat.
4. Spørgeramme til medlemsundersøgelse
Der er udarbejdet en foreløbige spørgeramme til den kommende medlemsundersøgelse,
der skal sendes ud til Københavns medlemmer inden sommerferien.
V. Linnea
Der bliver brygget på en undersøgelse hos medlemmerne af bla. huset, de ansatte og repræsentanterne og hvad der generelt giver værdi for medlemskronerne.
Erik ønsker, at undersøgelsen skal dække nationalt, da det er længe siden den har været udsendt, den skulle dækker vores nationale bidrag og udvalgsarbejder, men den kan gøre undersøgelsen lidt mindre relevant for København. Den skal laves ud fra Surveymonkey hvor
medlemmerne også kan svare på relevante lokale spørgsmål, det kan forsinke processen
Målet er ultimo maj, den tidsramme ser Erik stadig som mulig.
Overlapper undersøgelsen med studieundersøgelsen, muligvis vil medlemmerne føle sig
spammet. Undersøgelsen er dog helt anderledes i natur og betydning og haster som sådan
ikke, så det overvejes at vente til efter sommerferien.
Skal alle repræsentantskaber inddrages før vi kan udsende undersøgelsen vil vi muligvis se
en vis forsinkelse.
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Erik bringer det til sekretariatslederne fra hver by med et generisk bud på en undersøgelse
som repræsentantskaberne kan rette til.
At skyde undersøgelsen til efter sommerferien kan muligvis risikere, at folk ikke har haft
Fadl i deres bevidsthed i det sidste stykke tid, skal den så skydes til midt september?
Det er dette års repræsentantskab, der har arbejdet for deres medlemmer, kritik og ros fra
medlemmerne derfor nok mere relevant for disse og derfor bør man overveje at sende
skema ud inden sommerferien. Det er dog ikke disse mennesker der skal handle på resultaterne, men det kommende repræsentantskab.
Der stemmes om hvorvidt den skal udsendes før sommerferie: 8, og efter: 4.
Hvorvidt den skal være landsdækkende vedtages i stilhed.
5. Kaffemaskinen v. Erik
Kaffemaskinen er opsagt, fordi den er dårlig, aftalen er dyr og udløber ultimo juni. Andreas
er sat til at finde en ny aftale. Forbruget er steget med flyt af kaffemaskinen og har de første 4 måneder kostet 22.000 kr, men er budgetteret med 40.000 og vil derfor overstige mod
sidst på året. Skal vi skære kakao fra, og budgettere med frisk mælk?
Den går som en medlemsfordel i København og vil derfor ikke støttes af de andre kredse, så
derfor skal vi formentlig rykke budgetposter over på kredsens regnskab.
Kaffen får medlemmerne ind på besøg og repræsenterer en værdi for medlemmerne, der
udtrykkes en mening i at kakao og frisk mælk ikke betyder det samme, så hvis man kan
spare nogle penge så er dette en prioritet.
Man kan se dette som force for hovedforeningen, når medlemmerne kommer forbi, er der
mulighed for at stifte bekendtskab med foreningen og repræsentanterne.
Pengene til kaffen kommer fra kredsen, vagtbureauet, og forhandlingsfonden og så Hovedforeningen som har affødt spørgsmålet om kaffemaskinen, igen.
Man kunne overveje en maskine som ligner studenterklubbens, for at akkomodere et behov, men uden alt muligt ekstra.
Den bliver brugt af medlemmer som ikke medlemmer – dette bliver set både som en værdi
og en ulempe.
Århus står til at få skabt et medlemsmiljø og vil muligvis efterspørge en lignende løsning.
Erik søgte nogle inputs til løsninger, enten budgetwise eller apparatløsninger som kan gå i
budgettet.
6. Forlaget
Der har været generalforsamling i Forlaget onsdag d. 8. maj, hvorefter der blev afholdt
konstituerende bestyrelsesmøde. Både Niels Bjørn, Moises og Erik blev valgt til bestyrelsen.
Der vil være en orientering om Forlaget og dets kommende strategier.
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V. Niels Bjørn
Niels Bjørn orienterer.
God generalforsamling med noget kritik som er berettiget, men som er søgt taget hånd om
både før og efter.
I år er der forhåbninger om at vendt skuden til positive resultater. Der skal konsolideres
gode økonomiske løsninger, dette gøres på et økonomiseminar 21/05. Der skal også snakkes udgivelsesprofil på et seminar i juni, der skal også vendes trykte bøger vs digitalisering.
Forlaget flytter desuden adresse til Roskilde til juni som et led reduktionen af omkostningerne.

7. Kittelkort til genoptryk
Der er behov for genoptrykning af kittelkort samt EKG-kortene og det skal vurderes, hvorvidt de skal betales lokalt. Derudover ønskes en kort diskussion om muligheder for eksterne reklamer til kortene.
V. Linnea
Der er begyndt at melde sig mangel på diverse kittelkort, det er derfor sendt til godkendelse
i HB at få genoptrykt de manglende kort.
Der er blevet foreslået at man sælger annoncer i kittelkortene fra HB.
Kredsene kan også ende med at købe kittelkortene således, at hver kreds selv kan danne sig
overblik over, hvor mange de mangler.
Såfremt det politisk bliver besluttet at lade udgiften overgår til HB kommer det til at gå ud
over det budgetterede overskud i HB, dette går imod ønsket om at opbygge egenkapital.
Det er ønsket at HB står for indkøbet af kittelkortene hvorefter kredsene køber kittelkortene
af HB for at bringe prisen ned.
Det foreslås at kredsene indbetaler til HB for at udvide budgetposten ”tryksager” til at inkludere kittelkortene i fremtiden.
Det vigtige er at diskutere holdningen til at lade annonceplads indgå i kittelkortene for at
nedbringe prisen.
Der bliver udtrykt mishag ved at bringe annoncer i kittelkortene, selv da det var vores egne
reklamer mødte det noget kritik af medlemmerne for at indeholde dem.
Der er forskel på annoncører, eksempelvis kan nævnes vagtbureauet eller yngre læger som
mulige annoncører.
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Der stemmes om reklamer eller ej: Flertal for reklamer
8. Kredscirkulære nr. 1*
På sidste repræsentantskabsmøde blev det besluttet at kredscirkulære nr. 1 skulle rettes
til, inden det endeligt kunne godkendes. Det opdaterede forslag til ændringer af kredscirkulæret findes i bilag.
V. Linnea
Rettelserne fra sidst faldt i god jord og er nu godkendt.
9. Studieundersøgelsen
Studieundersøgelsen 2019 er blevet lanceret og der er åbent for, at de studerende i hele
landet kan besvare undersøgelsen.
V. William
Punktet udskydes til næste møde hvor der også kan foreligges grafik på den færdige undersøgelse.
10. Evaluering af 1. maj
Der ønskes en evaluering af 1. maj.
V. Christian
Folk kunne godt lide arrangementet. Man kunne overveje at forlænge tiden i klubben, så
der er mere fest i fælledparken denne næste gang. Talerne er hovedpunktet og blev måske
lidt forhastet, skal have mere tid næste gang.
Der kunne godt gøres noget for at få flere nye ned til 1. maj, det er meget de samme mennesker der har kommet i flere år og måske dette kunne ligge til grund for det mindre antal
deltagende denne gang.
11. Status på majkampagnen*
Majkampagnen har kørt et par uger ovre på Panum. På mødet vil der være en status på
kampagnen samt en evaluering med ting, der evt. skal ændres.
V. Kaare
Det anbefales af Claas, at man finder et emne man er særlig interesseret i for at have en
mission og noget at angribe medlemmerne med.
Der har været rekordlav tilslutning fra repperne i år, man er nødt til at finde en måde at få
flere reppere med til at stå i standen.
Kampagnen skal måske ændres til at tilpasses repræsentantskabet ift. antal dage eller tidspunkterne.
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Medlemmerne er glade for at se os på gangene og at kunne stille deres spørgsmål, så det er
positivt at vi står der.
Det skal være frivilligt, at vi står der, så det skal tilpasses skemaet.
Diskussionen bringes over til om vi er blevet dårligere til at møde op til vores egne arrangementer.
Der er forskel på arrangementerne hvorvidt der er obligatorisk mødepligt til diverse arrangementer – eksempelvis julebanko og DHL som vigtigere arrangementer.
Er der sket en kulturændring ift. at møde op til arrangementerne – folk skal ikke knække
nakken på at være de eneste der møde op. Det går bestyrelsen videre med.
12. FADL-huset til brug af basisgrupper
Vi har fået følgende henvendelse fra OSM.
’Vi er interesserede i at afholde et arrangement til afholdelse af et knæk cancer arrangement i uge 43. I OSM Aarhus har de i mange år haft succes med et knæk cancer løb, men af
diverse årsager er det svært at få stablet på benene i København, og vi vil nu hører om vi
kunne låne FADL-huset til et arrangement for alle medicinstuderende og ellers interesserede i kræftens tegn.’
V. Linnea
Reglerne er i skrivende stund at der skal være en repræsentant til stede for at låne lokalerne.
Kantinen bliver i forvejen brugt flittigt. Der er en del god branding i at låne den ud, men det
bliver ikke så nemt, specielt ikke hvis man skal have en repper med.
De komplekse regler gælder kun for kantinen. KKF ejer forhuset så Claas nævner muligheden for at rykke hulen op ved siden af Eriks kontor for at gøre plads til basisgrupperne i kælderen, dette nedstemmes.
Tobias Berg vil gerne agere opsynsmand, men at kursusplanen skal lægges først for at vurdere om der er plads til dem. Berg tager kontakt.
13. Rygepolitik*
Der er i fællesskab med vagtbureauet og sekretariatet blevet udarbejdet en rygepolitik for
B26, da medarbejdere har været irriteret over rygning. Denne findes til orientering i bilag.
V. Linnea
De nye rygeregler er allerede indført så dette er blot til orientering.
14. Rusintro E2019
Vagtbureauet kunne godt tænke sig, at vi fandt på en ny måde at afholde rusintroer på.
Forslaget er, at de kommende vagttagere og fra vores side forhåbentlig kommende med-
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lemmer skal komme til introduktion inden rusturen.
V. Linnea
Det bliver negativt modtaget at modtage de studerende før rusturen, da dette blot vil skabe
yderligere stress på en i forvejen stresset studiestart. Det skal i øvrigt udmøntes at vagtbureauet ikke skal afholde deres samtaler før rusintroerne er afholdte.
15. FADL på rustur
FADL skal igen i år ud og besøge rusturer i to hold. Det ene hold besøger tre ture og er afsted fra søndag d. 18. august til onsdag d. 21. august og det andet hold besøger fire ture
og er afsted fra lørdag d. 17. august til onsdag d. 21. august.
Der ønskes en tilkendegivelse af, hvem der gerne vil med i år.
V. Linnea
Frivillige tilmeldte er Clara, Niels bjørn, Claas, Kaare og Malthe
Der bliver udsendt en mail til det brede repræsentantskab for at søge tilslutning.
Man kan overveje at inkludere rusvejlederne, men dette bør man ikke drage på vejlederne.
Hvorvidt man må være læge og repræsentere fadl på rustur – det mås man godt.
16. KUA introdag torsdag d. 15. august
Der afholdes en fælles KU-introdag for de nye studerende, hvor FADL sammen med MR byder de studerende velkommen til medicinstudiet.
Der ønskes en tilkendegivelse af, hvem der kan være med på dagen.
V. Niels Bjørn
Det er en vigtig tjans for at byde de nye studerende velkommen, dagen inden rustur. Man
skal stå foran 300 mennesker og se cool ud.
Sidste år var MR mediumskarpe til arrangementet og derfor er der et ønske om at vi i Fadl
tager teten på at arrangere.
Det foregår fra kl 16 og resten af aftenen.
Niels Bjørn, KT, Kaare og Claas – der bliver sendt en mail ud til yderligere rekruttering.
17. Kandidatreception
Der afholdes i år kandidatreception onsdag d. 26. juni og der er brug for reppere, der kan
hjælpe til på dagen.
V. Malthe
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Taler ved Linnea og Mads K for henholdsvis VB og KKF
Frivillige:
Kaare, Claas, Gibson, Mads K og Linnea. Fra sekretariatet kommer Lene.
18. DHL-stafet
Årets DHL-stafet afholdes fredag d. 30. august.
V. Christian
Festen fra sidste år forsøges gentaget. Der kommer mail med yderligere info og vagtskema.
Datoen skal skrives i kalenderen som et af de vigtige arrangementer.
19. Ansøgning om støtte til IFMSA workshop*
Clara og Nasra fra repræsentantskabet deltager i IFMSA generalforsamling i Taiwan og ønsker støtte til dette.
V. Clara
Støttebeløbet er højt ift. hvor stor en effekt det har, hvis man eksempelvis sammenligner
med årsmødet på Bornholm.
Der er i FADL afsat en pulje til internationale møder som muligvis har nogle penge til rådighed.
Sidst folk tog til AMEE blev dette nedstemt og dette blev betalt af brugerne.
Rimeligheden i at ens delegation får dækket deres egenbetaling ses, og at man kan sætte
nogle krav i at få et kursus eller en fortælling om deres oplevelser efterfølgende.
Der stemmes hvorvidt der skal støttes med det fulde beløb, halvt beløb og ingenting.
Fulde beløb: falder
Halve: falder
Delegationen får 0 kr.
20. Støtteansøgninger*
Der resterer 60.300 kr. af støttepuljen.
a. JOHO søger om 8000 kr. til afholdelse af deres debatskole.
Forslag:
8000 kr:
5500 kr
1000 kr
1500 kr:
0 penge:
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Linnea får uddybende information fra JOHO. Ansøgningen bliver behandlet på et senere tidspunkt.
b. SIMS søger om 10000 kr. til afholdelse af et arrangement, et kursus samt penge til
løbe t-shirts.
Forslag:
10.000 kr: falder
7.275: flertal

21. Mødekalender*
Til orientering findes mødekalenderen i bilag.
22. Meddelelser
a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)
i. Status på igangværende projekter*
Der bliver kigget på hjemmesiden
Der bliver afholdt fællesspisning d. 22.
Supkusamarbejdet bliver mødt kritisk af vores medlemmer, man kan enten
selv prøve at besvare bedst muligt eller videresende til Linnea. Det efterlyses
om der er kommet en øget tilgang til kurserne efter aftalens begynden.
ii. Kursusudvalget
iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)
Kæmpesucces med Dahlmiraklet.
Nasra har opdateret hjemmesiden
iv. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)
b. Tillidsrepræsentanterne (TR)
c. FADL København Vagtbureau (KVB)
d. FADLs Hovedforeningen (HF)*
Der skal snart vælges nye HB medlemmer – da nogle bliver læger, tillykke.
Ida er blevet kommunikationsassistent i Tivoli så tillykke til hende så hun stopper
hos Fadl i udgangen af maj.
i. Første. Hovedforeningsformanden
ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer
iii. Overenskomstsudvalget (OU)
Der laves pr for den nye vaccineordning.
iv. Lægevikargruppen (LVG)
Den lille røde udkommer i ny udgave snart – omdøbt til Fadls guide til lægevikarer.
Kursus i starten af juni for lægevikarer
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v. Universitetsansattes udvalg (UAU)
Det går FINT.
vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU)
Forsikringsdagen hos tryg blev beklageligvis ikke udsendt til reppere, hvilket
forklarede fremmødet. Det var en ok dag, men den var henvendt til den almene repper og ikke til de ansatte der mødte op så niveauet skal oppes.
Ift Q1 regnskab ligger vi højt i udbetalte skader – og indbo og rejseforsikring
nærmer sig kritisk niveau. Der skal afholdes møde med tryg og lægeforeningen ift løsning af problemet.
2018 regnskabet så truet ud på samme måde, men gik fint hjem sidste ende
så det regner/håber vi også at 2019 gør.
vii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Studieundersøgelsen ender med gode tal, så stor kadeau til de reppere der
har hjulpet med få undersøgelsen kørt hjem.
e. FADLs Forlag
f. Andre
Rusvejledningen for Medicin sender deres støtteansøgning til næste møde.
Folketingsvalget kunne dækkes med arrangement i kantinen igen i år, det var hyggeligt sidste gang og succesen gentages.
Et medlem har kontaktet os på facebook, hun ville gerne have lidt feedback på sit
CV og sin ansøgning. Er der relevans for et nyt kursus?
Videoen fra forlaget affødte nogle kommentarer som ikke satte foreningen så positivt. Det har været snakket om i forlaget om man skal benytte sig af Rettighedsalliancen og bruge skrappere midler. Det bliver i forlaget undersøgt mulighed for at
lave digitale løsninger.
23. Snackansvarlige til næste møde
KKR8 afholdes torsdag d. 20. juni kl. 16.15
Claas og Benson
24. Eventuelt
Vi plejer at spise mad sammen til sidste møde og derfor skal vi finde nogle frivillige
KI, KF og Linnea melder sig frivilligt.
Vi mister nogle repræsentanter til lægetjansen – derfor skal der bruges 2 suppleanter til
KKB og 3 suppleanter til HB. Det bliver besluttet til næste møde. Man kan derfor lige tænke
over om man vil snuse til bestyrelsesarbejdet i fremtiden.
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Med venlig hilsen
Linnea Gerdes
Kredsformand, FADL København
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