
 
 
 
 

 

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 af repræsentantskabsmødet nr. 9 (KKR9) 
Tirsdag d. 5. september 2017 
 
 
Andrea og Annarita ankommer kl 17. 
Afbud: Tøttrup og Emma 
 
FADLs direktør, Erik, deltager indtil kl 18. Christian og Clara er gæster. Clara går kl 
18:25. Charlotte G og Alison ankommer kl 17 og fremlægger støtteansøgning om 
Mindfulness. Går kl 18. 
 
Nicolaj Tøttrup stopper som repræsentant. 
 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent (Forslag: Tobias) 

Kristian vælges. 
b. Valg af referent (Forslag: Andrea)  

Sebastian vælges. 
c. Valg af facebookansvarlig 

Katrine T vælge 
d. Godkendelse af referat (KKR8)* 

Bevillinger til MOK og SUND skal redigeres til de korrekte beløb. 
e. Godkendelse af dagsorden 

Der skal tilføjes AMU som som nyt pkt. 18. 
Nik og Jay tur tilføjes som nyt pkt. 19. 
 

2. Ny direktør 
Kort præsentation ved vores nye direktør, Erik Harr. Repræsentanter er 
altid velkomne til at komme forbi hans kontor, hvis de har noget de gerne 
vil drøfte med ham. 
 

3. KKFs kommunikation 
 

Ossian præsenterer et udkast til en midlertidig løsning på vores akutte problem-
stilling ift. kommunikation til medlemmer. Vi har bl.a. ikke haft sider i semesterets 
første MOK. 
 
Modaliteter: Facebook, MOK og nyhedsbrev (+ instagram). 
 
Ad Facebook 
Målet er at få indhold postet 3 gange om ugen (Mandag, onsdag og fredag). Erik 
vil være tovholder for indholdet der sættes op. Der må gerne være en rød tråd, 
men hellere for meget end for lidt. Dette gøres gennem et dokument på FADL-
google-drevet. Her tilføjes ønsker til indhold man gerne vil have på Facebook. 
Receptionen vil være ansvarlig for at sætte det ind på Facebook, så man skal blot 
tilføje tekst og billede i dokumentet. 
 
Diskussion: 

 
Dato 
5. september 2017 
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Er vi gode nok til at få tilføjet indhold hvis det ikke er fast og struktureret? 
 
Er der god nok mulighed for spontanitet, hvis man fx lige sidder og har noget man 
gerne vil putte på facebook? 
 
Erik: Det var ikke meningen at reducere spontaniteten, men mere at sikre at der 
er god fordeling i indholdet på længere sigt. Fx ved DHL skal der ikke holdes tilba-
ge fra at poste. 
 
Det er vigtigt at nationale projekter som fx OK18 får en central plads i vores 
kommunikation. Her vil Erik især være god som tovholder ift. Facebook. 
 
Er 3 gange om ugen for meget? Vi sigter efter 2-3/ugen. 
 
Konklusion: Vi prøver det som det er fremlagt og evaluerer om 2-3 måneder. 
 
Ad Nyhedsbrev 
Kortere indhold, mere hyppigt. Nyhedsbrev hvert 14. dag med både lokalt og na-
tionalt indhold samt evt. noget fra vagtberrauet ved behov. Repræsentanter leve-
rer indhold omkring møder, overenskomst osv. Erik og Steffen vil stå for det re-
daktionelle (sætte indhold ind og sætte det afsted). 
 
Diskussion: 
 
Kan man undgå at nyhedsbrevet lander i ”promoveringer”? Desværre ikke. 
 
Husk at læse korrektur på nyhedsbrevet inden det sendes! 
 
Er hvert 14. dag for meget? Nogen synes 1/md. 
 
Konklusion: Vi overgår til kortere nyhedsbreve der sendes oftere. 
 
Ad MOK 
Vi skal prøve at gøre det mere åbent omkring hvad der kommer i MOK. Det kom-
mer på som fast punkt til repræsentantskabsmødet at spørge, om noget skal i 
MOK. 
 
Diskussion: 
Indhold der er relevant på Facebook og i Nyhedsbrevet er sandsynligvis også rele-
vant i MOK og kan genbruges. Det skal måske skrives lidt om, så det får en anden 
tone. 

  
4. Sekretariatet 

a. Status på nuværende situation 
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Der ved at være styr på kommunikation og kurser (se senere punkt). Katrine T, 
Andrea og Sebastian skal gerne kompenseres af HF for de sekretariatsopgaver der 
løses (kurser, MOK og opsætning på hjemmesiden). Det er selvfølgelig udeluk-
kende de opgaver der før blev løst af sekretariatet der søges kompensation for. 
Der ansøges typisk for løn svarende til SPV-løn. 

 
Hovedforeningen bør være glade for at opgaverne løses gennem kompensation  
 
Claas: Det er vigtigt at vores politiske formand ikke drukner i sekretariatsarbejde. 
 
Ossian føler også et stort arbejdspres med sekretariatsopgaver. Repræsentant-
skabet må gerne træde til og hjælpe Ossian når arbejdsopgaver opstår. Derudover 
er der ingen konkrete løsningsforslag for en nuværende løsning, men forhåbent-
ligt vil ovenstående arbejdsfordeling sænke arbejdspresset i den nuværende situ-
ation. 
 

b. Sekretariats kompetencer i fremtiden* 
Se bilag, hvori 2 løsningsforlag præsenteres. 
 

Ossian har været til møde med Peter. Receptionen kan eventuelt hjælpe med 
MOK og Facebook. På længere sigt kommer der måske besparelser i regionen, 
hvorfor flere opgaver ikke er muligt.  
 
De to løsningsforslag diskuteres: 
 
Claas: Advokerer for løsning 2. Som studenterorganisation kan studentermed-
hjælper især bidrage med højt engagement med god dynamik. Vi har Erik med 
overblik og har brug for forskellige studerende til at løse opgaver. 
Niels F: Der kan være en fordel i, at have en der har et større overblik (taler for 
løsning 1). Studenterarbejdere får ikke på samme måde en stor indsigt eller kon-
tinuitet, men tager jobbet som et ”trin” i deres uddannelse. 
Mads H: Vi skal passe på hvis vi vælger løsning 2. Det ser dårligt ud hvis vi laver 
stillinger der ligner dem der var før vi afskediget personale pga. økonomi. Vi skal 
passe på juridisk og det skal undersøges til bunds. 
Ossian: Lønninger for evt. nye ansættelser er sat så det godt kan hænge sammen. 
Tidligere ansatte studentermedhjælpere havde en rigtig god kontrakt, dette kan 
godt forbedres fremtidigt. 
Erik: Alle muligheder er stadig på bordet (det behøver ikke at være løsning 1 eller 
2). Selvfølgelig skal det juridiske være på plads. Det er nu at vi har mulighed for at 
beslutte hvordan det skal være fremadrettet. Det er vigtigt at repræsentanterne 
melder ind hvordan de syntes det bedst skal være. 
Andrea og Urd: Fastansættelser er også på vej videre og holder ikke fast arbejde i 
mange år, da de også skal op ad deres karrieretrappe. 
Andrea: Studentermedhjælpere får også huset til at fremstå livligt og ligestillet 
overfor vores medlemmer. 
Maria V: Jurastuderende er især en god idé. 
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Tue: Det er rigtig vigtigt at Claus får noget hjælp med det juridiske, især det næste 
års tid. Denne kerneopgave skal prioriteres. 
 
Har man flere input videregives disse til Ossian og Erik. 

 
5. Generalforsamling* 

Der informeres mundtlig om aftenen, samt den officielle del af general-
forsamlingen. Se bilag. 
 

Tilmelding kommer til at foregå på mit.fadl.dk. Der er bestilt sandwich til 90 (kan 
justeres op til). Mad skal skrives på planen. 
 
Det kommer til at blive holdt i Holst Auditoriet (efterfest i Studenterklubben). 
Søren Helsøe bliver dirigent. 

 
Kan der laves en lille video med Thomas fra magt? Tue går videre med det. 
Holdes der møder i de kommende uger i lokaludvalg, skal man gerne lave korte 
videoer omkring udvalgets arbejde der kan bruges som branding. Sendes til Kristi-
an. 

 
Urd har et citat der evt. kan tilføjes til invitationen. 
 

6. Valg til repræsentantskabet* 
Der foreligger valgplan i bilag. Dennes gennemgås kort.  
 

Repræsentantskabet skal sætte datoer på hvornår der skal være Panum dage 
(i uge 39 og 40). Ligeledes ønskes der en diskussion om hvilke upartiske per-
soner der kan hjælpe folk med at stemme under Panum dagene. 
 
Datoer for Panum dage: 
2/9 kl 12-14 
3/9 kl 12-14 
4/9 kl 12-14 
 
Hvem skal hjælpe med at stemme? Vi har inviteret en tillidsrepræsentant. 
 
Møderne ”Info om repræsentantskabsarbejdet”, torsdag d. 7 og onsdag d. 13, 
må man gerne være med til.  
 
7. Støtteansøgninger 

Der restere 33.142;75 kr. i støttepuljen. 
a. Stetoskopet* 

Søger om 28.957 kr. til teknisk udstyr. 
 

Maria H: Synes ikke at de skal have en Macbook. 
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Der diskuteres i hvor stor grad vi ønsker at blive promoveret. Logo på hjemesiden, 
nævnes i podcast, jingle i podcast mv. diskuteres.  
 
Tobias: Vi kan ikke give dem penge hvis de slet ikke vil promovere os. 
 
Procedureforslag: Der indledes en dialog inden endeligt afsteming. Der afstem-
mes og dette vedtages. Andreas og Ossian tager kontakt til Stetoskopet. 
 

b. Førstehjælp for folkeskoler* 
Søger om 6.303 kr. til Nationalweekend 
 

Afstemning 
Fulde beløb 6.303 kr – 19 imod. 
3.500 kr (100kr pr deltager) – 18 for, 1 imod. Vedtages. 
 

c. Medicinerrådet Mindfulness kursus 
 
Charlotte G og Alison fremlægger deres ansøgning. 
 
Der ligges op til et samarbejde mellem MR og FADL omkring et Mindfulness kur-
sus for medicinstuderende. 
 
MR har kørt et pilotprojekt med et Mindfulnesskursus for studerende. Sammen 
med studievejledningen håber de på at SUND/KU vil indføre det, for at øge trivs-
len blandt studerende. SUND vil gerne være et forgangsfakultet for trivsel blandt 
studerende, men hvordan? Kurset er ikke et kursus for de studerende der allere-
de er ramt af enormt stress men snarere forebyggende for de studerende der har 
tilbøjelighed til at blive stressede under studiet. 
 
Hvis der ikke er mulighed for økonomisk støtte fra FADL, vil MR gerne have hjælp 
med branding og til at sprede ordet. Med økonomisk støtte vil det være muligt at 
have mad til kurset, mere reklame i MOK mv. Sidst vil det med støtte være muligt 
også at holde et kursus for kandidatstuderende. 
 
Mad koster 3.000 DKK. Kursus til kandidatstuderende koster ca. 10.000 DKK. Ud-
gifterne er hovedsageligt løn til en stresscoach. Kurset er gratis og MR vil gerne 
holde det gratis. 
 
Kristian: God måde for FADL at brande vores studie undersøgelse. 
Urd: Det er vigtigt at der også stiles efter at finde en løsning hvor kurset kan 
komme ud til flere. Evt. kan FADL afholde kurser i mindfulness? 
MR håber på at studievejledning gerne vil overtage kurset på sigt, så det kan til-
bydes til flere. 
 
Afstemning 
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Andrea melder sig inhabil. 
16.000 kr - Kursus for kandidat inkl. mad: 6 stemmer for, 12 imod, 1 blank. 
10.000 kr - Kursus for kandidat: 18 for, 1 imod. Forslaget vedtages. 
3.000 kr - Mad til planlagt kursus 
0 kr - Samarbejde med MR omkring Mindfulness kurser. 
 
Det er vigtigt at vi gør noget ud af vores samarbejde. Vi støtter fordi også fordi at 
det er pilotprojekt. Vi får mulighed for at promovere vores studieundersøgelse.  
 
Kan det hede MR og FADLs Mindfulness kursus? Vi skal dog passe på at det ikke 
forvirrer ift. vores øvrige kurser. 
 
Maria V, Maria H og Tue melder sig som kontaktpersoner. 
 

d. Donaid 

Søger 5000, alternativt 2-3.000 til forskellige projekter. 
 
Andrea: Kan vi få FADL balloner i de forskellige byer? 
 
Procedureforslag: Udskydes til næste repræsentantskabsmøde. Vedtages ved 
afstemning. Ossian tager kontakt og beder om et gennemarbejdet budget. 
 

e. Studerendes Plastikkirurgiske Selskab, SPLAS 
 

Søger midler til afholdelse af fire kurser i efteråret, i alt 5.431 kr. 
 
Afstemning 
Fulde beløb (5.431 kr) – 0 for, 18 imod. 
3.200 kr. – 10 for, 4 imod. Vedtages. 

 
8. Status på samarbejdet mellem FADL og Lægeforeningen omkring FADLs 

forlag. 
Ossian: Processen er endnu ikke kommet langt nok til at detaljer kan præsente-
res. 
 

9. Vision for FADL 
Bilag er eftersendt. 
 

Der blev afholdt et workshop om fremtidige visioner for FADL. 
 
Der skal laves en prioritering af punkterne ift. hvilke der skal være diskussions-
punkter til landsrepræsentantskabsmødet. 
 
Kredsene, ”Det fjerde ben” og Samdrift nævnes af flere som særligt vigtige em-
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ner. Disse omhandler økonomien i hovedforeningen. Det nævnes at ”Det fjerde 
ben” kan ikke diskuteres uden også at diskutere Kredsene. 
 
Afstemining om prioritering af emner (alle har 5 stemmer) 
Kredsene – alle for 
Samdrifstaftale – 10 for, 8 imod 
Repræsentanter – 1 for, 17 imod 
Det fjerde ben – 13 for, 7 imod 
Samarbejde med lægeforeningen – 4 for, 13 imod 
 
Dette udgør nu en rangorden over diskussionspunkter vi kan tage med til landsre-
præsentantskabet. 
 

10. Karrieredag på SUND 
Afholdes d. 12. oktober 2017 kl. 12.30-16.30 på Panum. Der er ansøgt om 
en FADL-stand. Der ønskes nedsat en gruppe der vil arrangere FADL dag 
og stand. 
 

Vi vil gerne have en bedre stand i år. Hvis vi har en dårlig stand er det ikke det 
værd. 
 
Vi skal promovere vores hæfte med de 38 Specialer. 
 
Vi kan få nogle yngre læger ud der kan snakke om deres erhverv. 
 
Evt. samle vores stand med Yngre Læger eller samarbejde med Vagtbureauet. 
 
Er det en bod for ”FADL” karriere eller for læge karrieren? 
 
Ansvarlige: Tur, Annarita og Sebastian 

  
11. Status på kurser 

Katrine T orienterer mundtligt om status på vores kurser. 
 

Katrine T og Ossian har overtaget den administrative del af kursussystemet. Det 
er en løbende opgave og går indtil videre godt. 
 
PR opgaven omkring at få informeret medlemmer omkring kurser er en udfor-
dring. Repræsentantskabet må gerne hjælpe hvor de kan med at informere stude-
rende. 
 

12. Ønskeugen OK18* 
Der findes beskrivelse af punktet i bilag. 
 

Ønskeugen nærmer sig! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Foreningen af Danske Lægestuderende 
Københavns Kredsforening 

Side 8 af 12 
 

Vi skal bruge en masse hænder til at være synlige på Panum. Vi skal bruge 2-3 
reppere hver dag kl 11-13 hver dag i hele ugen. 
 
Der udfyldes en ugeplan (sendes rundt under mødet) samt udvælges repræsen-
tanter der går til de forelæsninger på de forskellige semestre. 
 

13. Ungdommens folkemøde 2017 
Afholdes 7.-8. september 2017 i Søndermarken i København. Der ønskes 
en diskussion om FADL skal deltage samlet som publikum og ’gulv’-
deltager i debatterne. 
 

Claas deltager og skal moderere en debat om ”Danskhed”. Andre interesserede 
kan de henvende sig til Claas. 
 

14. DHL-stafet 
Evaluering af DHL-stafetten. 
 

Veleksekveret arrangement. Der var styr på det hele. Godt med excelark. Hold 
fast i fredag. 
Skal vi tilbyde mad i fremtiden ift. at vi har mange deltagere? Fx leje en pølse-
vogn? 
Har vi hørt fra DHL ift. oprydning? Strømmen blev slukket så vi kunne ikke rydde 
ordenligt op. 
 

15. Landsrepræsentantskabsmødet 
Afholdes i Aarhus 29.-30. september 2017. Sæt allerede nu kryds i kalen-
der. Der vil komme praktiske informationer senere. 
 

Søren Helsøe har planlagt et vildt program! Sæt gerne begge dage i kalenderen. 
Det starter kl 10.30, fælles afgang. Husk at bestille Wildcard (Ungdomskort tæller 
som et wildcard). 
 

16. Mødeplan 2017-2018* 
Udkast til mødeplan for det kommende foreningsår forefindes i bilag. 
 

Julefrokost er fredag d. 15. december. 
Repræsentantskabsweekend flyttes til 6.-8. april 2018 
 

17. Arbejdsmiljøudvalg 
 
Tillidsrepræsentanter, et medlem og Claas har dannet en gruppe der arbejde med 
arbejdsmiljø.  
 
Repræsentanter og medlemmer er velkomne til at deltage. 
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18. Udflugt til Nik & Jay koncert i Tivoli 
 

Der opfordres til fælles udflugt til Fredagsrock fredag d. 22. september.  
Det er sidste dag i ønskeugen, evt. opfordre medlemmer til at tage med ind til et 
brag af en afslutning. 
Mail sendes med videre detaljer. 
 

19. Vedtægtsændringer 
(Rykket fra pkt. 9) 
 

Den nyeste udgave vil blive præsenteres og der lægges op til diskussion af de 
paragraffer vi ønsker at rette i. Ændringerne har været forbi Klaus (jurist) af to 
omgangen forinden. 
 
Ingen rettelser udover følgende: 
 
§8 stk. 8: der skal stå ”den ordinære generalforsamling” (to gange) samt ”repræ-
sentantskabsmødet efter” (Tilføjelser i fed.) Dog følgende: 
 
Det diskuteres hvorledes det skal være muligt for medlemmer at afsætte repræ-
sentantskabet ved en ekstraordinær generalforsamling. Der er enighed om at det 
bør være muligt, men vedtægterne skal præcisere hvordan. 

 
Det foreslås at dette udarbejdes færdigt efter generalforsamlingen til oktober, fx 
til repræsentantskabsweekend, så en ordentlig formulering er udarbejdet. 
 
Det foreslås også at sørge for at vores rettelser er helt gennemarbejdet til gene-
ralforsamlingen til oktober, hvor teksten ændres til ”første repræsentantskabs-
mødet efter valget”. 
 
Ossian tager ovenstående ændring op med Claus og det endelig forslag til formu-
leringen sendes up på mail til godkendelse (sammen med øvrige præciseringer 
der mangler). 
 
§9 stk. 5: Der stemmes om at ændre formuleringen fra ”simpelt flertal” til ”2/3 
flertal”. Kort diskussion omkring dette. Afstemning for ændring: 3 for, 16 imod. 
Forslaget falder. 
 

20. Meddelelser 
a. Kredsforeningen (KKF) 

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

September afholdes studiestartskursus. 2000 kr skal bruges til mad. Repræsen-
tantskabet godkender rammebevilling. Linea, Tue, Katrine I, Josefine og Malte vil 
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gerne være med. 
TKO-kursus afholdes i november (v. kursusudvalget). 
7. november afholdes Bachelorskrivningskursus. 
Udvidet regnskab og budgetkursus holdes senere på året. 
Idé om at FADLs forlag rabat evt. gives evt. gennem receptionen så man undgår 
porto? 
 
Ugens Repper skal have ros for deres gode arbejde og gode indslag v. Kaare og 
Maria H. 
 

Anden. Medlemsfordelsudvalget (MFU) 
 

DriveNow – det kommer! Med reduceret pris hele døgnet. Møde inden for en 
uge. Se det om lidt på Facebook. 
Fysiurgisk massage og eksamensstress – ny aftale i hus. 
Konkurrence med biografbilleter. 
 

Tredje. Kursusudvalget 
 

Se tidligere status. 
 

Fjerde. Arrangements- og foredragsudvalget (AFU) 
 

Se tidligere (omkring DHL). 
 

b. Tillidsrepræsentanter (TR) 
 

Ingen vanvittige sager. De glæder sig til deres arbejde i efteråret, hvor de gerne vil 
ud til flere hold. Ideer og forslag til TR’s videre arbejde er velkomment. 
 

c. Vagtbureauet (KVB) 
 

Der er varslet besparelser på FADL-vagter. Umiddelbart lyder det ikke til at faren 
er helt så stor som frygtet. 
Vi arbejder stadig på at hjælpe Århus med lægevikar hold.  
 

d. Hovedforeningen (HF) 
Første. HB formand 

 
Langt HB møde i morgen. Der skal bl.a. diskuteres budget og regnskab. Det ende-
lige program for landsrepræsentantskabsmødet fastsættes og studieundersøgel-
sen diskuteres. 
 

Anden. KKFs HB-medlemmer 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Foreningen af Danske Lægestuderende 
Københavns Kredsforening 

Side 11 af 12 
 

Intet at tilføje. 
 

Tredje. Nationalt MFU 
 

Ny forsikring! 
Kittelkort lidt forsinket, forventes i starten af oktober. 
 

Fjerde. Overenskomstudvalget (OU) 
 

OU har haft travlt i løbet af sommerferien. Der er uddelt efteruddannelsesmidler 
og processen for fordeling diskuteres. 
 
Herlev sagerne ang. Herlev-østerbro undersøgelsen (der ikke får den løn vi i FADL 
mener de skal have) samt sagen ang. studerende ansat på akutmodtagelsen (hvor 
medicinstuderende laver FADL arbejde til en lavere løn) er stadig i gang. 
 
Overenskomstseminar d. 20.-22. oktober. Der tilkendegives deltagelse. Omkring 
10 fra KKR vil gerne deltage. 
 

Femte. Lægevikargruppen (LVG) 
 

Der forhandles stadig for simulationsansatte. Mødet d. 7. september er desværre 
blevet aflyst. Det går godt med forhandlinger. 
 
LVG holder møde på fredag. 
 

Sjette. Universitetsansattes Udvalg (UAU) 
 

SUL har det skidt. AC-organisationerne vil gerne overtage SULs overenskomster.  
 

Syvende. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 
 

Spørg Kristian. 
 

Ottende. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
 

Trivselskonference d. 9. oktober kl 11.30-16.00 på Christiansborg. Skriv til Claas 
hvis i gerne vil deltage.  
 
Der kigges meget grundigt på Studieundersøgelsen. 
 

e. Forlaget* 
Skriftlige meddelelser forefindes i bilag. 
 

Afventer regnskabet for august og september. 
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f. Andre* 
- Revideret mødeplan for 2016-2017 forefindes i bilag. 
 

Dagen før Landsrepræsentantskabsmøde afholdes reception i kantinen for alle 
afgående ansatte. Alle repræsentanter er velkomne. 
 
Region Sjælland har foreslået at oprette en kandidatuddannelse i medicin i Region 
Sjælland. Mads har givet en udtalelse til TV2 Øst. 
 
Peter Geisling har regeret på Ossians debatindlæg og der ligges op til en debataf-
ten, som indtil videre er udsat. 
 

21. Eventuelt 
 

Husk skriftlig information! 
 
Ingen snackansvarlig til Landsrepræsentatskabsmødet. 
 


