Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

Referat repræsentantskabsmøde nr. 10 (KKR10)
Fredag d. 29. september 2017

Dato
29. september 2017

1. Formalia
a. Valg af dirigent (Forslag: Kristian)
Kristian er valgt.
b. Valg af referent (Forslag: Josefine)
Josefine er valgt.
c. Valg af facebookansvarlig
Ikke relevant.
d. Godkendelse af referat (KKR9)
Udsendt som særskilt bilag.
KKR8 skal ændres til KKR9.
e. Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 4: omkonstituering af KKF’s HB-pladser
Nyt punkt 5: t-shirts
Nyt punkt 6: kittelkort
2. Beslutninger i forlængelse af landsrepræsentantskabsmødet
Indstilling: Aalborg skal have en plads i alle udvalg.
Denne indstilling er godkendt fra KKRs side.
Indstilling: Der skal arbejdes mod at Aalborg kan få en plads i FS og HB.
Denne indstilling er godkendt fra KKRs side.
Nationalt udvalg der skal arbejde mod en forening i Aalborg.
Indstilling: Fælles t-shirt.
Denne indstilling er godkendt fra KKRs side.
3. Orientering om møde med Kritiske Revisorer*
Se skriftlig orientering i bilagsmaterialet.
Der foreslås at lave et cirkulære, hvor der bla. står at de kritiske revisorer
kommer med en rapport hvert år.
Omkonstituering af HB-pladser
Claas har to pladser, idet han er valgt som HB-formand.
Der ytres uenighed, så 1. suppleant burde rykkes op til normalt medlem.
Mads vil gerne deltage til mødet, da han har været med til at lave dagsordenen.
Der er to ledige pladser, som begge burde vælges.
Vedtægterne skal følges eller dispenseres for.
Hovedforeningens vedtægter er ikke klare på dette punkt.
Procedureforslag: Der er en ordinær plads og en suppleant plads på valg.
Forslaget falder.
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Procedureforslag 1: 1. suppleant rykker op, og der vælges to nye suppleanter.
Procedureforslag 2: Mads og Claas bytter plads, idet hovedbestyrelsens
vedtægter læses som, at hovedforeningsformanden er en del af hovedbestyrelsen fra november til november. Der er én suppleantplads på valg.
Der stemmes om disse forslag sideordnet. Procedureforslag 2 stemmes
igennem.
Der skal vælges til den ene suppleantplads.
Linnea og Kaare stiller op og motiverer deres kandidatur.
Linnea er valgt.
T-shirts
Andrea, Linnea, KT, Maria og Josefine er med i t-shirtgruppen.
Hvid skal være med i afstemningen.
Kittelkort
Prisen stiger, da der er produceret flere kort, end der er lommer. Det vil
betyde en stigning på 6000 kr. oveni det beløb, som vi allerede har brugt.
De kommer medio oktober.
Repræsentantskabet godkender.
4. Støtteansøgninger
Vi har til d.d. støttet med 53.557,25 kr., der resterede derfor 16.442,75 kr.
i støttepuljen ift. budgettet.
a. DONAID*
Eftersendes som særskilt bilag.
Vi skal ikke støtte et foredrag i Århus.
Vi må gerne selv komme med merchandise til goodiebags.
Det fulde beløb.
Forslaget falder.
Forslag om 3000 kr. til organdonationsdagen i de tre byer.
Dette godkendes.
Vi kigger på merchandise, og Andrea kan måske lave flyers.
5. Meddelelser
a. Kredsforeningen (KKF)
Første.
Status på igangværende projekter*
Oversigtprojekter forefindes i bilag.
Anden.
Medlemsfordelsudvalget (MFU)
Toiletmennesker: Kaare, Andreas, Malte, Annarita.
Tredje.
Kursusudvalget
Fjerde.
Arrangements- og foredragsudvalget (AFU)
b. Tillidsrepræsentanter (TR)
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c. Vagtbureauet (KVB)
d. Hovedforeningen (HF)
Første.
HB formand
Anden.
KKFs HB-medlemmer
Tredje.
Nationalt MFU
Fjerde.
Overenskomstudvalget (OU)
13. oktober om morgenen i Vejle er der møde med
vagtformidlingsenhederne. Skriv en mail til Klaus, hvis
du vil med.
Femte.
Lægevikargruppen (LVG)
Sjette.
Universitetsansattes Udvalg (UAU)
Syvende.
Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
Ottende.
Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Vil gerne have folk i en styringsgruppe, der kan hjælpe
på dagen.
Urd, Mads H, Annarita, Mads K.
Information sendes ud.
e. Forlaget
f. Andre*
- Mødeplan for 2016-2017 forefindes i bilag.
Demonstration på torsdag 15.30 på Israels Plads
6. Snack ansvarlige til næste møde
KKR1 afholdes 24. oktober 2017 kl. 16.15
Mads og Josefine er valgt.
7. Eventuelt
Med venlig hilsen
Ossian Gundel
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