
 
 
 
 

 

Foreningen af Danske Lægestuderende 
Københavns Kredsforening 

FADLs Kredsforening, 
København 
 
Blegdamsvej 26 
2200 København N 
Tlf 3520 0253 
Mail kkf@fadl.dk 
Web www.fadl.dk 

Referat repræsentantskabsmøde nr. 8 (KKR8) 

13. juni 2017 
 
 
Tilstedeværende: Josefine, Andrea, KF, KI, KT, Kaare, Sebastian, Emma, Andreas, 
Mads K, Mads H, Niels Frederik, Niels B, Malthe, Claas, Tobias, Linnea, Ossian 
 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent 

Katrine Feldballe 
b. Valg af referent  

Niels Bjørn er valgt. 
c. Valg af facebookansvarlig 

Claas er valgt. 
d. Godkendelse af referat (KKR7)* 

Referat fra KKR7 er godkendt. 
e. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden rettelser.  
 

2. MOK 
Anders Schack, ansvarshavende redaktør fra MOK beretter:  
Baseret på snak i krogen om at FADL er presset, og det derfor overvejes at 
skære i bevilling til MOK. 
MOK får 110.00 DKK af FADL og 140.00 DKK fra SUND.  
Går mere eller mindre til tryk.  
Der trykkes 1300 eksemplarer af MOK per gang. 
 
ACUTA i Århus gået til online udgave – det har ikke været en kæmpe suc-
ces.  
MOK bliver set på nettet af 500-2000. Ud af 1300 eksemplarer typisk 75 
eksemplarer liggende tilbage. Laves frivilligt hver mandag. En motive-
rende faktor er, at det er et konkret blad, som man skal udarbejde.  
Mht. gøgl i bladet: det er for at opnå tal, som kan deles med 4. 
Annoncer udgør en indtægtskilde i omegn om 40.000. 
 
Der opfordres til, at man arbejder mere med teknologi.  
Der spørges mere ind til ACUTA – det er et helt andet og mere kummerligt 
blad, så det er svært at sammenligne MOK hermed. 
Der spørges indtil trykomkostninger ift. nedsætning af udgift. – Det er 
gjort så billigt som muligt. 
 
Der skal samarbejdes i fremtiden med facebook opslag. 
 

3. Status på ny direktør 
Hovedformanden Mads H beretter: Se venligst også skriftlig orientering. 
Udvælgelsesprocess går fremad – samtaler i gang. 
 

4. Afskedigelser i HF 

 
Dato 
13. juni 2017 
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a. Redegørelse over forløbet* 
Ossian beretter: Se venligst skriftligt bilag for en redegørelse over 
forløbet. Sparet på drift f.eks. transport til møder. Sparet til et 
maximum. Altså kigget på lønomkostninger, hvorfor det blev valgt 
at afskedige 3 medarbejdere: Jens, Frederikke, Ellen 
Kontingent hæves: 15 DKK per medlem.  
Stadigvæk underskud for 2017.  

 
Kommentarer: Kritik: Det er gået meget hurtigt – hvorfor er det 
ikke meldt ud tidligere.  
Der er bekymring for, at man ikke kan løfte FADLs opgave. Hvor-
dan skal vi kunne løse opgaver? Hvordan har man valgt ift. afske-
digelserne? 
Bedre kommunikation til næste gang – man har følt sig holdt 
udenfor.  
 
Svar: Man agerede hurtigt, da det man blev klar over, hvor øko-
nomisk presset, som foreningen var. Vi har brug for medlemmer. 
Estimeret overskud i 2018 er baseret på, at vi fastholder med-
lemstal. Hvis det bliver lavere, så går vi 0.  
Processen er gået enormt stærkt, og man har søgt at holde kor-
tene på hånden, eftersom det har kunne influere på medarbej-
derne. 
Man har afskediget de medarbejdere, som blev vurderet til, at 
man kunne undvære mest. 
 

b. Udfordringer for KKF 
Ossian beretter: Se venligst skriftlig bilag. Nedlæggelser af stillin-
ger skaber nogle problemstillinger for KKF, da de berørte stillinger 
servicere repræsentantskabet. Vi har 3 problemer, der skal løses 
til efteråret:  

1. MOK 
2. Rusintro 
3. Kursusadministration 

Vagtbureauet vil gerne støtte os. Eventuelt skal man bruge recepti-
onist. Eventuelt skal frikøbes en repper. Eventuelt skal de andre 
kredse bidrage med mere kontingent til HF.  
Forslag til diskussion angående løsning af de 3 problemer.  
 
Kommentarer: man bør ikke arbejde i at frikøbe repper, da vi arbej-
der frivilligt – det kan ”mudre” vande.  
Man skal ikke bekymre sig om, det er moralsk ok. Det er gjort tidli-
gere, at man har frikøbt en repper.  
Receptionist – de har tid nok.  
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Det vides ikke, hvor mange timers arbejde Ellen har lagt i de 3 over-
nævnte arbejdsopgaver. 
Til kursusudvalg kan man frikøbe kursusudvalgsformand i en peri-
ode (fx start af semestret) til det tunge læs, og så varetager recepti-
onisterne knofedtsopgaver i løbet af semestret.  
 
Beslutning: Kristian og Ossian laver en opdateret plan mht. arbejde 
med MOK. 
Det vælges, at Ellen skal redegøre for sine arbejdsopgaver og tids-
forbrug til kursusudvalg, hvorefter kursusudvalg skal diskutere løs-
ning af arbejdsopgaver. De har mandat til at eksekvere løsning, 
som du kommer frem til. 

 
5. Revideret budget 2017* 

Se skriftligt bilag. Ossian gennemgår rettede punkter med rød skrift. 
 
Kommentarer: Man bør overveje at betale licens.  
Man bør overveje at skære i bevillinger – det er store tal ift., hvad man er 
ude og hente. 
Det er godt at nedskæringerne i budget ikke kommer nogen til last.   
Man bør overveje at øge puljen til kursusadministration, da denne post 
stiger.  
 

6. Generalforsamling 2017* 
Se venligst skriftligt bilag. Tue orienterer – dato er nu fastlagt. Håber på 
hjælp. Arbejdsgruppen mødes umiddelbart efter mødet.  
 

7. Rusintro & FADL på rustur* 
Se venligst skriftligt bilag. Claas orienterer ud fra bilaget. 
Rekrutteringsgave – der anbefales, at man køber 300 vandflasker.  
Gry fra vagtbureau vil gerne lave statistik på rusintro ud fra 5 spørgsmål, 
hvor vi får plads.  
 
Beslutning: Der stemmes og vælges: 300 vandflasker købes som gaver til 
rusintro.  
 

8. Strategi for udlevering af merchandise* 
Se venligst skriftligt ”hybrid-bilag” fra MFU. Claas orienterer ud fra ”hy-
brid-bilaget”.  
Kommentarer: Hele forløbet bliver trukket ud i en måned i hvert fald, 
grundet den nuværende situation i FADL. 
 
Beslutning:  Der stemmes og vælges fuldt hus uddelingsmetoden jvf. Bila-
get.  
Mht. registrering: som journalkoncept. 
Mht. promovering: Kristian redder liv i en video.  
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9. Ugens repper* 

Malthe giver en redegørelse for konceptet ugens repper. Se venligst ved-
lagte bilag med repperliste. I bilag forefindes udkast til ugeplan. Insta-
gram: 2 spørgsmål tilsendes, som man skal svare på. Gøre det personligt 
med selfies o.l.  
Malthe sender instruks og spørgsmål. 
 
Kommentarer: Det er et fedt projekt.  
 

10. Vision for FADL* 
Se venligst vedlagte bilag. Linnea og Maria orienterer ud fra bilag: Det øn-
skes, at man læser dette og gør sig nogle tanker henover sommeren, så 
man er klar til landsrepmøde.  
Det er bestyrelsens oplæg, at vi afholder diskussionsmøde onsdag 30. au-
gust i FADL-huset, efterfølgende vil vi spise sammen. 
 

11. Vedtægtsændringer* 
Se venligst vedlagte bilag. Ossian orienterer mht. indstilling af vedtægts-
ændringer. Ossian gennemgår vedtægtsændringerne på vegne af arbejds-
gruppen. 

a. Tilbagebetalingsreglen  
Kommentarer: Man har dispenseret for regel i et par år, det er 
fint. Det er en regel, som er svær at få igen. Bekymring ift. med-
lemsshoppen.  
Kommentarer: Hvis vi fjerner denne regel, bliver det svært at få 
denne regel igen. Det tænkes ikke, at denne regel bliver relevant 
igen, hvorfor den skal fjernes. Det er ikke bevist, at det virker – 
det er meget få, som benytter sig af reglen.  
 
Beslutning: Der stemmes, og man beslutter, at vedtægtsændrin-
ger, som forslået af arbejdsgruppen, accepteres. 
 

b. Generel opdatering af vedtægter 
Kommentarer: Diskussion ved paragraf 10 stk. 2 ændres ikke.  
Diskussion ved paragraf 9 stk. 5 
 
Beslutning: Der stemmes, og man beslutter, at vedtægtsændrin-
ger, som forslået af arbejdsgruppen, accepteres. Dog ved paragraf 
10 stk. 2 accepteres ikke ændringen i det forlagte ”vakance” be-
holdes.  
 

12. Kredscirkulære nr. 7* 
Se venligst vedlagte bilag. Ossian orienterer om baggrund. Rejsereglerne 
gælder for repræsentanter i klinik, som er langt væk. 
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Kommentarer: Suppleanter skal også kunne have betalt transport. Ossian 
synes, at det skal indskrives. 
 
Beslutning: Kredscirkulæret godkendes, og Ossian indskriver, at kredscir-
kulæret også skal inkludere  suppleanter. 
 

13. ’Ønskeugen’ 
Katrine Feldballe og Sebastian orienterer:  
Uge i starten af september (18. til 24.) med fokus på OK18, hvor man sø-
ger at lave lidt hype omkring overenskomstarbejdet bl.a. mhp. Indsamling 
af krav.  
Det forventes, at der vil være udfordringer givet FADLs administrations 
nuværende udseende, hvorfor man nok skal have hjælpe fra repræsen-
tantskabet til afholdelse. 
 

14. ’Semesterhæftet’* 
Se venligst vedlagte bilag.  
 
Kommentarer: Det bemærkes, at det er vigtigt som symbol på samar-
bejde mellem vagtbureauet og FADL, hvorfor det er vigtigt.  
Diskussionen havde vi sidste år, hvorvidt det er det værd – Nogle få til-
slutter sig dette, men den generelle holdning er, at vi fortsætter. 
 
Beslutning: Det stemmes og det besluttes, at man sætter oplaget ned til 
300. Skriv til Andreas og Claas med inputs.  

 
15. Støtteansøgninger 

Der resterer 37.499 kr. af støttepuljen. 
a. Rusbogen for Medicin* 

Søger om sponsorat til rusvejleder T-shirts for mellem 6.410-
6.970 kr.  
Kommentarer: Der er bevilliget penge til rusvejledningen alle-
rede.  
Der kan dog være reklame-penge. 
 
Beslutning: Der stemmes og besluttes, at FADL støtter rusvejled-
ning med 4356,25 med forventning om egenbetaling fra vejle-
derne selv.  
Logo besluttes sammen med rusvejledning 
 

b. Støtteansøgning FPV 
Der søges om 1000 DKK.  
Beslutning: Der stemmes og besluttes, at FADL ikke støtter pro-
jektet. 
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16. Meddelelser 
a. Kredsforeningen (KKF) 

Første. Status på igangværende projekter* 
Oversigt over projekter forefindes i bilag. 

Anden. Medlemsfordelsudvalget (MFU)* 
Skriftlig meddelelse forefindes i bilag. 

Tredje. Kursusudvalget 
TKO-kursus afholdt – gik godt. 

Fjerde. Arrangements- og foredragsudvalget (AFU) 
Opfordring til tilmelding af DHL. 

b. Tillidsrepræsentanter (TR) 
c. Vagtbureauet (KVB) 

Ossian orienterer: Stigning af løsvagter. 
Flyverhold til Hillerød over sommeren, men de er umiddelbart 
ikke interesseret. 

d. Hovedforeningen (HF) 
Første. HB formand/sekretariatet* 

Skriftlig meddelelse forefindes i bilag. 
Anden. KKFs HB-medlemmer 

NIL 
Tredje. Nationalt MFU 

National dag i 2018 vil være d. 24. februar 2018 – skriv 
det i kalenderen. 

Fjerde. Overenskomstudvalget (OU) 
Tøjkort til hospitaler er umuligt – arbejdes på løsning.  
Nyt seminar omkring d.20 oktober.  
Lægevikar-hold på Herlev til løn, som er lavere end 
overenskomst. 

Femte. Lægevikargruppen (LVG)* 
Sjette. Skriftlige meddelelser forefindes i bilag. 

Syvende. Universitetsansattes Udvalg (UAU) 
Der sker ikke så meget. 

Ottende. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 
Den lille orange er på vej.  

Niende. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)* 
Skriftlig meddelelse forefindes i bilag. 
 

e. Forlaget* 
Skriftlig meddelelse forefindes i bilag. Yderligere, vi er bagud på 
maj. 
 

f. Andre* 
- Skriftlig orientering om Q1 regnskab for KKF.  
- Opdateret mødeplan forefindes i bilag. 
 

17. Eventuelt 
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Skriv landsrepsdag i kalenderen fredag d.29 
 

18. Snackansvarlige til næste møde 
KKR9 afholdes tirsdag d. 5. september 2017. 

 
19. Farvel og tak til repræsentanter der stopper 

 
 


