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Referat repræsentantskabsmøde nr. 8 (KKR8) 
Onsdag d. 13. juni 2018 kl. 16.15 
 
 
Afbud: Kaare, Andreas, Niels E, Malte & Linnea 
Forsinket: Sebastian & Andrea 
 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent (Forslag: Niels B) 
b. Valg af referent (Forslag: Mads K – aka the referizzle)  
c. Valg af SoMe ansvarlig  
Kristian Jeppesen blev, ja det gjorde så. 
d. Godkendelse af referat (KKR7)* 

Udsendt som særskilt bilag. 
Cravings rabatten er forkert oplyst og adressen er ikke i nordvest 
men her på Guldbergsgade – Clara 2018. 

e. Godkendelse af dagsorden 
Andrea foreslår at der indføres et punkt kaldet ”status på OK18”. 
Det indsættes som nyt punkt 2. 

 
2. Status på OK18 – ved FSOK 

Der har været møder, sekretariats og forhandlingsmøde i ental. Det lader 
til at hepatitisvaccinen går igennem, men transport virker op ad bakke. 
Der bliver snakket om at indgå en intern musketered. LVG skulle have haft 
forhandlingsmøde i mandags, men det blev rykket – dagsordenen skal in-
deholde både LVG og SIM. Det er deres forhåbning at kunne lukke begge 
dele snarligt og på én gang, navnlig skal sikres akutmidlerne. Førnævnte 
møde er skudt til næste uge. 
Der bliver spurgt ind til konsekvensen af at stille et ultimatum i form af 
denne musketered og hvor langt man er villig til at gå. Man vil møde 
hårdt med hårdt, men også efterkomme og omformulere. Overvejelserne 
går på at udskyde forhandlinger til efter sommerferie. 
 

3. Landsrepræsentantskabsmøde 2018 
Afholdes i år d. 28. september 2018 i København. Der ønskes en diskus-
sion om hvor vi kan afholde mødet samt plan/dagsorden for dagen ud 
over den officielle dagsorden. 
Der skal nedsættes et udvalg der vil stå for planlægningen af landsrepræ-
sentantskabsmødet. 
 
Udvalg skal sættes, følgende navne melder sig til udvalget: 
T.Bergs, K. Iversen, C. Benson, O. Gundel, C. Johannsen 
 

4. Ny struktur i FADL og vedtægtsændringer i Hovedforeningen 
På baggrund af FADL visions diskussionen, har hovedbestyrelsen drøftet 
flere forskellige vedtægtsændringer og struktur ændringer, som repræ-
sentantskaberne skal tage stilling til. 
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Bilagsmateriale til dette punkt vil blive eftersendt. 
 
På HB-mødet i maj blev der diskuteret at nogle vedtægtsændringer måtte 
ske på det kommende landsrepmøde i september for at efterkomme visio-
nen om det nye FADL. Der bliver lagt op til en generel diskussion og ikke 
”vedtægtsnusseri” thi det står arbejdsgruppen for. Det foreslås at tage bi-
laget punktvis. M.Helsted supplerer at der skal godkendes alle vedtægts-
ændringer i repskaberne for at ændre i HF – måske dette starter en kæde-
reaktion der skaber ændringer i vedtægterne på lokalt plan også. 
 
1) 3 årlige møder er ment som en udvidelse af de i forvejen eksisterende 
møder til weekender, temadagene består, men man udvider med et natio-
nalt repmøde – som er beslutningsdygtigt som øverste myndighed i den 
nye struktur i foreningen. Der spørges ind til hvorvidt man bør indføre et i 
senforåret for at skabe bedre kontinuitet og at der ikke er så lang tid imel-
lem marts og september, ikke at forveksle med perioden september-
marts. Man kunne med fordel samle nationale udvalgsmøder med natio-
nale repskabsmøde. Meningen med forslaget er at strømline en beslut-
ningsproces nationalt så beslutninger ikke behøver at skulle forbi mange 
små instanser først. 
 
2) Valg af hovedforeningsformand – oplægget er at det skal ligge i Marts, 
det var der bred enighed om ville skabe bedst kontinuitet. Folk er enige i 
at det lyder klogt, om ikke andet så for at prøve det. En uddybelse fra C.Jo-
hannsen lyder at der i HB var snak om at for at kunne vælges som HF-for-
mand at man ikke behøver at være repper, men blot medlem. Det er no-
get snot lyder det prompte fra Niels-Bjørn, hvorefter han tilføjer at det er 
klassisk Helsø-cirkusset. Folk er enige med N.Dalsgaards tirade. 
 
3) Næstformanden er en pyntetitel siger O, det håbes at man ved at lave 
et valg foran landsrep kan opmuntre til at øge engagementet til at del-
tage i ledelse og foreningsdrift.  
 
4) Forslag 1 favoriserer de små byer mere end forslag 2.  
Der bliver stillet spørgsmålstegn til hvordan og hvorvidt man bør fordele 
antallet af stemmer, om der er blevet kigget på andre foreninger. A.Maier 
sammenligner Fadl med Game of thrones og er bange for at magt baseret 
på medlemmer vil fjerne motivationen til at få øget antallet af medlem-
mer i andre studiebyer. 
O.Gundel foreslår at fjerne tillægsmandaterne for bedre at vise deres re-
præsentering. 
O.Gundels forslag bliver oprykket som forslag. 
Cæsar Johannsen søger at give indflydelse til de der søger indflydelse. Veni 
Vidi Vici! 
M.Helsted foreslår at der bliver sat en mere fast ramme, som vi ser det nu, 
20, 15, 10 modellen. 20 til det største repskab osv. 
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A.D.Maier foreslår at man bygger stemmeantallet op omkring indskrevne i 
studieby, mere end medlemmer. 
Kristian mener at der bør honoreres rekrutteringsindsats i stedet for at 
gøre det på baggrund af potentialet. Der tilføjes at hvis en kreds bløder 
medlemmer så må de også bløde i magt. Gud havde ikke sendt Kristian, 
havde I ikke syndet sådan– Djengis Kristian. 
Claas bifalder at størrelsen på repskabet sættes af mængden af medlem-
merne, han ser dog problematikken i Aalborg à pointen værende at hver 
repper der møder op til landsmødet får indflydelse, hver udeblivelse er 
indflydelse tabt. 
 
5) Aalborg i HF, Århus mister en plads i HF ved at give en plads til Aalborg. 
Aalborg betaler ikke til HF qua deres plads under Århus og der menes der-
for ikke at berettige dem til en plads/stemme i bestyrelsen. Århus indsam-
ler kontingent fra Aalborg og betaler nogle af dem til HF, så måske de er 
berettiget alligevel. Aalborg søger indflydelse for Aalborgs bedste og det 
er derfor i deres bedste interesse at komme ud af Århus’ skygge. 
Århus og Aalborg spytter defacto begge i kassen – om end Aalborg gør det 
by-proxy, medlemstallet har ikke rykket sig fordi Aalborg drømmer om at 
stå på egne ben, derfor menes det ikke af op til flere KKRere at der skal 
ændres i mængden af pladser i HF. 
M.Helsted ser helst at der oprettes én stor forening i stedet for kredsene, 
ift problematikken med at FS kan kuppe HF som det står ser han helst at 
der er 11 pladser i HF hvor en af dem er Aalborg. 
C.Benson siger at der i HF burde sidde 1 fra Aalborg (tillykke Mulle du er 
med i hulen), 3 fra Århus, 5 fra København, 2 til Odense.  
Josefine synes også at Aalborg skal styrkes og en måde at gøre det på er 
at give dem indflydelse og lyst til at deltage, f.eks ved en plads i HF. Ordet 
symbolsk blev brugt i denne sammenhæng. 
Claas pointerer at HF, københavn og Odense også er investeret i udviklin-
gen af Aalborg, så hvis Århus begynder at stejle så er der rig mulighed for 
at indføre hjælp og indflydelse til dem alligevel. 
 
6) 
Århus vil ikke have at magt og økonomi skal samles, så de mener at lands-
rep skal kunne bestyre strategi og overordnede linjer, men ikke tiltag og 
brug af midler uden godkendelse fra de enkelte repræsentantskaber. Ind-
stillingen går på at gøre national repskabsmøde til øverste myndighed så-
ledes at der kan søsættes projekter foruden at sætte retningslinjer og 
samlede politiker.  
M.M.Helsted synes at gøre landsrep til øverste myndighed er noget juks 
da der i den nuværende konstruktion er en bestyrelse til at se realismen 
bag projekter og retningslinjer, men med et ansvar. Ved at gøre landsrep 
til højeste myndighed kan man komme til at tage nogle beslutninger hvor 
der ikke er nogle med ansvar for økonomien – eller hvor der kan gås imod 
deres indvendinger i en given situation. Hapsiflapsi blev brugt. 
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Clås ser dette som et gatewaydrug til et mere samlet FADL – som set i 
MM Helsteds vision. Beslutninger sammen giver investeringer sammen og 
så ser vi på sigt et mere samlet FADL. Drømmen er fællesøkonomi. 
Urd sammenligner situationen med at ”dryhumpe” en person så længe at 
man jo lige så godt kan knalde rigtigt snart.  
C.Benson siger at det giver en større motivation til at komme til lands-
repmøderne da det giver større indflydelse om end by-proxy. På sigt kan vi 
se til at få indført rigtig beslutningsdygtighed på landsrepmøderne. 
 
 

5. Status på igangværende projekter* 
Mundtlig gennemgang af relevante projekter på mødet, samt opdatering 
af projektbilagslisten.  
Se bilag for oversigt. 
 
Mentorordning; pusterummet er gået på sommerferie så dialogen er ble-
vet til en monolog uden modtager. Erik samarbejder med medicinerskabet 
i Odense for at have en model klar hurtigst muligt. Århus er firstmovers, 
de har taget kontakt til medicinerskabet som har indvilliget i undervisning 
og samarbejde – et planlægningsmøde løber af stablen den 21. juni. Kon-
ceptet bliver færdigt over sommeren så man i københavn kan møde Puste-
rummet med en færdig model som man kan håbe de vil samarbejde i, el-
lers så gør vi det selv bliver der sagt, af Claas. 
Lægeforeningen vil gerne samarbejde med os i en mentorordning for de 
præ til post-graduate og de er samarbejdsvillige i at gøre det medlemseks-
klusivt.  
Urd spørger ind til profil, noget med SoMe-begreber – Claas siger at der er 
styr på det, Urd bliver glad. 
GYL skal måske involveres. Annarita har været til møde med uddannelses-
udvalget i yngre læger som også virkede åbne overfor mentorordninger. 
 
Der er holdt møde i gården om huset. 
M. Vestager beretter at der blev snakket om lounge udenfor kantinen med 
sofastemning og kaffemaskine og snolder. Der skal males i kantinen og 
møbleres om, der skal komme ny ovn for at lette madarrangementer. Der 
skal laves mødelokale i Klaus og Torbens gamle kontor. Dette var deres in-
puts til mødet. 
Der er sat 20.000 kr af i budgettet hvor der er afsat en del af pengene til 
ny maling – noget med vand i væggene. 
Der skal laves genkendende nik omkring hvorvidt der skal bevilges en ram-
mebevilling udover de 20.000. Drømmen er at det bliver gjort over som-
meren. 
 
I efteråret er det den foreløbige plan at der skal søsættes eksamensforbe-
redende (læs forkert buzzord) dette bliver formentlig først ivrigt iværksat 
efter sommerferien. Der skal både dækkes faglig gennemgang og 
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håndtering af eksamensstress. Der skal ansættes undervisere og Jesper fra 
studenterrådgivningen skal også forbi. 
 
Bezzerwizzer var et BRAG af en succes og M. Helsted spørger ind til genta-
gelse af dette arrangement. 
 
Andrea savner flueben ift. et to-do liste klimaks. 
 
Josefine pointerer at man ikke er færdig med arrangement fra to-do listen 
før man har skrevet en handleplan.  
TEDmed student – O.Gundel synes det er et fedt brand og ville gerne 
livestreame/vise/bruge dette i eksempelvis paneldebat o.l. Man kunne 
komme forbi til noget fagligt relevant foruden et måltid mad.  
 
”Uden tavshedspligt” er blevet skudt til efter sommerferien. Fokusgruppen 
er kommet med i en Facebookfokusgruppe. Der bliver fulgt op på dette. 
 
EKG-kort bliver formentlig færdige til semesteret efter sommerferien. De 
er henvendt til studerende og ikke kardiologer, så de bliver fede. 
 
FADLs drev 
Alle repræsentanter har nu fået adgang til vores nye fællesdrev. 
En kort gennemgang af drevet og des muligheder. 
 
Formand C.Johannsen gennemgår konceptet – LONG MAY HE REIGN! 
Kristian forstår ikke hvorfor man ikke kan tilgå alting hele tiden uden sær-
skilte adgang, det er der nogen der brummer med på, Claas bliver nervøs 
omkring senatets standpunkter. 
 

6. FADL på rustur / rusintro 
Status på planlægningen af FADL på rustur og rusintroduktionen. 
 
Der mangler svar fra KU med nogle lister, men der er nok reppere – flere 
tilbagemeldinger fås i løbet af mødet, så det bliver godt. 

 
7. Ny i repræsentantskabet 

Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen. Indstilling foreligger i bilag. 
 
Der skal afholdes en introaften for de nye reppere, man får en mentor og 
bliver sat ind i systemet. Første repmøde er særligt vigtigt grundet alle de 
små valg der skal stilles op til og det håber man at imødekomme dette. At 
lette involveringen vil forhåbentlig også lette ansvarsfordeling til nogle af 
de nye således at de kommer til at føle større ansvarsfølelse og måske 
kommer vi til at se bedre mødedeltagelse som følge heraf. 
Repweekend rykkes til november for at inkludere de nye i fællesskabet. 
November bliver en pakket weekend, men sårn ded. 
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Ved at afholde en repweekend allerede i november vil man have afholdt 
to repweekender i 2018 og man er derved nødt til at afsætte flere midler 
til dette i indestående år og ligeledes nedskrive det fra næste år. 

8. FADL på folkemødet 
Ved Kristian. 
Telegraf 
Folkemødet begynder i morgen stop stor delegation fra fald stop størst 
delegation fra københanv stop. UPU og APU har holdt formøde stop der 
ligger dokumenter i den nye mappe på fadldrev stop der opfordres til at 
deltage i alt hvad der foregår paneldebatter og lignende stop 
 
 
  

9. SoMe-guidelines 
Ved Urd. 
 
Der orienteres ved Urd. Det er meget teknisk og dygtigt fortalt, mange er 
blown-away. 10 point til Hufflepuff. 
 
Der er et ønske om at få hjælp til at lave ordentlige opslag på f.eks insta-
gram. Der er stor begejstring for det arbejde der er lagt, men er bekymret 
for at det bliver for svært at lave opslag. 
Urd mener at en skabelon og en guide vil kunne gøre alle i stand til at lave 
et godt opslag. 
 

10. Støtteansøgning 
Vi har i kalenderåret 2018 støtte med ** kr. 

a. Rusvejledningen for Medicin* 
Søger om 60.000 kr. til uddannelse af rusvejlederne. 
 
Der bliver udtrykt lidt mishag omkring at FADL støtter både for-
eningen og t-shirts. Dette bliver bedt skrevet til referat så det kan 
huskes til næste år. Hvis du læser dette i det herrens år 2019 så 
held og lykke, jeg håber du har det godt, hvordan går det med 
2020 planerne fra alle partierne? Har du selv haft nogle 2020 pla-
ner der går godt?  
Alt det bedste 
Mads Koch i det herrens år 2018. 
 
Summasumarum à Bevillingen går igennem – Tillykke til rusvej-
ledningen for Medicin. 

 
11. Meddelelser 

a. Kredsforeningen (KKF) 
Første. Medlemsfordelsudvalget (MFU) 
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Anden. Kursusudvalget 
Der bliver udtrykt lidt utilfredshed med den nye plat-
form Ida står for og Torben Swilleys indsats er lidt tid 
om at nå frem. Han arbejder mere end fuldtid lige nu så 
det er måske ikke så mærkeligt at han ikke lige har nået 
det, men der bliver forsat lagt pres på.  

Tredje. Arrangements- og foredragsudvalget (AFU) 
Der mangler hold til DHL – opfordr jeres venner! 

b. Tillidsrepræsentanter (TR) 
c. FADL Københavns Vagtbureau (KVB) 

Der skal stables et projekt på benene hvor medarbejderne i vagt-
bureauet skal på et kursus i kommunikation, noget med at kom-
munikere med unge. 
 
Vores egen revisor siger at SKAT nok har ret i deres momssag, små 
100 millioner som regionen dækker. Dette kan forhåbentligt an-
kes, men det ligger ud i fremtiden. Værre er at det kan lede til 
strukturændringer. 
Ændring til regulær virksomhed, * 
 
Der er hyret en advokat fra regionens side til at advisere hvad vi 
gør i denne sag. Fremtiden ligger uvist, og er tystys. 

d. Hovedforeningen (HF) 
Første. HB formand* 

Se bilag. 
Anden. KKFs HB-medlemmer 
Tredje. Nationalt Medlemsfordelsudvalg (nationalt MFU) 

* 
Arrangementet med LPB havde dårligt fremmøde trods 
fin tilmelding, dette er beklageligt men der bliver evalu-
eret senere 

Fjerde. Overenskomstudvalget (OU) 
Femte. Lægevikargruppen (LVG) 

Der bliver afholdt kursus den 25. juni fra 17-19 for de 
fremtidige lægevikarer i deres overenskomst. 

Sjette. Universitetsansattes Udvalg (UAU) 
Der er sket en fra MS hvor de har indskrevet os i CFU 
forliget i stedet for forbehold så vi nyder godt af alt. 

Syvende. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)* 
Se bilag. 

Ottende. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)* 
Se bilag. 

e. FADLs Forlag 
 Sommerferien nærmer sig. Der har været møde med Rikke og 
Lasse fra forlaget som ser frem til samarbejde. På den 
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økonomiske front er vi nu ikke længere foran på budget, men nu 
på linje med budgettet. 

f. Andre 
Mads fik juice i fødselsdagsgave.  
Der er købt en fryser for at kunne dele is ud til medlemmerne, 
dette gentages. Vagtbureauet vil gerne betale halvdelen fordi de 
får besøg. SoMe vil gerne lave inter-flumsi opslag på insta om det 
her. 
Der er en hovedforeningspulje man kan søge, husk det hvis man  
- Mødeplan for 2017-2018 forefindes i bilag. 
 

12. Snack ansvarlige til næste repræsentantskabsmøde 
KKR9 afholdes d. 5. september 2018 
 

13. Eventuelt 
Skal der afholdes VM skærmaften på FADL (se facebook) 
 
 
 

Med venlig hilsen  
Ossian Gundel 


