Repræsentantskabet Odense
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde onsdag den 25. November kl. 16.30, Hjallesegade 11, 5260 Odense S
(Signe R’s kollegiestue)

Dagsorden
1.

Formalia
a. Valg af dirigent
Rasmus
b. Valg af referent
Oliver
c. Valg af kommunikationsansvarlig
Signe
d. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse af Soundboks, punkt 12
Simon fortæller om LREP, punkt 13
e. Godkendelse af referat
Godkendt

2.

Information fra formandskabet

Rasmus været til FS24:
- 3 nye formænd i FADL, ny i København, Aarhus og Aalborg. Dvs. nyt formandskab i FADL generelt
- Gennemgang af budgetter i kredsene
- Generelt markant fald i medlemmer i 2020, tab af 300 medlemmer på landsplan
- København og Aarhus kigger på eksamensforberedende kurser og eksamensforberedende kurser
- Diskuteret mødeafholdelse under COVID
- Hvis digitalt, skal det foregå med kamera og med ordentlig internetforbindelse
- Manglende krænkelsesprocedure internt i FADL
- Bliver taget op på HB fredag d. 27/11
- Bliver også diskuteret lokalt
- Vigtigt med to personer at gå til
- Bliver foreslået at kunne gå til sekretariatet el. til formanden
- Bettinas dør er altid åben i Odense ved krænkelser

Der har været en sag med brudt tavshedspligt, det skal pointeres, at der altid er tavshedspligt ved arbejde i
FADL!
Repræsentantskabsweekend d. 5/12 er aflyst grundet COVID
Aalborg (Århus) har købt en erhvervslejlighed beliggende centralt i Aalborg. Pris: 2,2 mio
HF foreslog køb af nye lokaler til OKF. Dette finder vi ikke nødvendigt. Dog kunne 500.000 godt bruges til
renovering af FADL-huset. Renovering kan overvejes, når årsregnskabet er modtaget.
- Bettina foreslår, at der på årlig basis sættes et beløb af til renovering

3.

Information fra sekretariatet

De to vedtægtsændringer vi havde i urafstemning blandt medlemmerne, blev vedtaget.
§5 Generalforsamlingen
Følgende er det nuværende gældende:
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med absolut flertal (en over halvdelen af de gyldigt
afgivne stemmer). Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid
skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om almindelig stemmeflerhed, og hvert medlem
har tre stemmer.
Ændringsforslag: - 34 for, 2 imod, 6 blanke
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med absolut flertal (en over halvdelen af de gyldigt
afgivne stemmer) ved mundtlig, skriftlig eller digital afstemning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end
det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig eller digital afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes
reglen om almindelig stemmeflerhed, og hvert medlem har tre stemmer.
Godkendt og sendes til urafstemning.
§3 Medlemskab
Følgende er det nuværende gældende:
Stk. 1. Som medlemmer optages personer, der er lægestuderende, immatrikuleret på et lægevidenskabeligt
fakultet, og som har en tilknytning til foreningens geografiske område; enten gennem uddannelse, arbejde eller
bopæl. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for inddelingen af landet i geografiske område.
Ændringsforslag: - 34 for, 3 imod, 6 blanke

Stk. 1 Som medlemmer af kredsforeningen optages personer, der:
a) Er tilmeldt lægestudiet ved Syddansk Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet eller
b) har bestået bacheloruddannelsen i medicin ved Syddansk Universitet inden for de seneste tre år
Medlemskab efter b) er tidsbegrænset til maksimalt 3 år og bortfalder, såfremt medlemmet bliver optaget på
en anden uddannelse uden at opfylde a).
Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnås af lægestuderende ved landets øvrige universiteter, der kan
dokumentere at have bopæl i kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere
regler for inddelingen af landet i geografiske områder.
Vedtægterne er opdateret på hjemmesiden.
OKF
Vores lejer BioPuls (rygestop) har opsagt sit lejemål fra den 01.02.2021.Vi har bestilt et skilt til vejen, som vi
mangler et par stærke M/K’er til at sætte op. Hvem vil hjælpe? - Rasmus, Johanne hjælper med opsætningen af
skilt
Signe V. har lavet annoncering på virksomhedslokaler.dk
Fugt i kælderen. Jeg har sagt ja tak til tilbuddet:
Opgravning af jord udvendig.
Opsætning af drænsplade udvendig mod fugt.
Nedtagning af fugtig puds i hjørne af kælder.
Reetablering af puds.
Bortkørsel af affald.
Incl. materialer, ex moms.

11700,00 kr.

Online kursus på Zoom: Intro til B2 og Studieteknikkursus med Bjarke og Søren fredag den 13/11 kunne trække
mellem 60-70 deltager. Vi gentager til efteråret men på en lidt bedre dag end en fredag.
HUSK! oprydning efter repmøde/udvalgsmøder både i mødelokale og kælder pga. udlejning
Kommunikation:
Ny hjemmeside og redesign på mit.fadl.dk klar til offentliggørelses 01/12/21, der kommer et nyhedsbrev ud til
alle medlemmer på mandag.

Vi drukner lidt i for mange opslag på FB, Kamilla (studentermedhjælper i KKF) laver retningslinjer
Kittelkort, EKG kort og de 39 specialer genoptrykkes i 2021. Ingen onlineversion grundet eksklusivitet for vores
medlemmer
Medlemsklistermærker F2021 er på vej til alle kredse
JuleQuiz med Lån og Spar Bank, er der nogen der samler den op? Eventudvalget og nMFU
Forsikring
Ny forsikringsaftale pr. 01.01.2021
Tryg laver tillæg til den nuværende kontrakt, vi forhandler ikke helt ny aftale.
Inde 31/11 Der skal laves et brev hvor vi varsler bestanden om den nye aftale. Tryg er behjælpelig med at lave
det brev, da der er betingelser til indholdet.
Torben Swilley står og konvertering af nuværende aftaler til den nye aftale, laver nye skadesanmeldelser og
opdaterer selvbetjeningssystem på mit.fadl.dk med de nye produkter.
Jeg laver nyt grafisk materiale og opdaterer vores hjemmeside samt sender nyhedsbrev ud til alle medlemmer
med forsikring.
Øvrige
Tavshedserklæringer skal fremover underskrives af repræsentantskab, medlemmer af FADLs udvalg (også dem
som ikke sidder i repræsentantskabet) og FADL-undervisere.

4.

Budget for 2021

Udkast til budget findes i bilag
Budget 2020 gennemgået og godkendt
Diskussion om investering af overskud og likvide midler
- Generel konsensus om investering af midler i huset. (renovation mm.) Desuden skal der på kontoen i banken
være likvide midler til store udtræk
- Ca. 300.000 kr. til forbrug. Hvad det skal bruges på? - Kan man som repræsentant overveje til næste møde
- Rasmus foreslår at sætte penge af til pulje, som kan bruges til sponsorater af forskellige organisationer.
Budget 2021:
- 1162, Telefon: Ændres fra 2500 til 5200
- 1192, bespisning – udvalgsmøder: Ændres fra 6000 til 9000.

- 1229, abonnementer: Ændres fra 10000 til 5500
- 1282, kursusindtægt: Ændres fra 205.000 til 220.000
- 1387, gebyrer: Ændres fra 17000 til 21500
- 1413, lejeindtægt – kontor: Ændres fra 37400 til 31400
- 1435, Colliers: Diskuteres på REP-møde i januar. Både med lejen, og hvordan lejer skal rekrutteres osv.

5.

Introduktion af repræsentanter

Det nye repræsentantskab introducerer sig for hinanden, med hvem de er, hvad de ønsker at opnå i
foreningsåret. Der bliver også taget billeder af de enkelte til hjemmesiden og fælles gruppebillede.

6.

Afholdelse af Landsrepræsentantskab i Odense

Det skal besluttes hvorledes vi afholder L-rep i overensstemmelse med corona retningslinjerne og samtidig har
en hyggelig og produktiv weekend

7.

Forsiden til FADL Odenses hjemmeside

I forbindelse med den nye hjemmeside skal der laves en forside til Odense. Der skal tages stilling til hvad der
skal stå af tekst på den nye forside. Diskussionen bruges også til at overveje hvilken information der skal
prioriteres til vores medlemmer.
Det diskuteres om FADL Odenses side overhovedet skal have en tekst eller hvordan teksten skal udformes og
hvad den skal indeholde og lægge vægt på.
- Johanne laver et udkast, som præsenter Odense som lokal kredsforening.
- Johannes udkast bliver præsenteret for REP på facebook-gruppen
- Johanne og Bettina arbejder sammen om det endelige skriv
Diskussionen ledes over på hvordan vi generelt skal have promoveret FADL til de studerende og hvilke tiltag
der kan foretages
- PR-udvalg i Odense lokalt
- 10 facts om hvad FADL gør for dig i Odense lokalt
- Reklame af succeshistorier, hvor FADL gør noget godt for dets medlemmer. Dette bør ske på nationalt plan
- Bedre reklame for medlemmernes rettigheder ift. f.eks. overenskomster.
- Rasmus foreslår, at vi i repræsentantskabet samler (GODE!!!) cases til næste REP-møde, som vi kan bruge til
at reklamere for FADL Odense
Opsummering
- Johanne og Bettina arbejder sammen om skriv
- Alle i REP tænker i gode cases mod næste REP-møde

8.

Udgifter til kurser i forbindelse med Corona

I foråret blev vi nødt til at aflyse vores eksamensforberedende kurser med kort varsel. Der blev både betalt løn
til underviserne og deltagerne fri refunderet deres betalinger. Aflysningen skete på et tidspunkt hvor der ikke
var klare retningslinjer fra myndighederne. Der blev uformelt snakket om at Odense måske skulle have
refunderet disse udgifter nationalt.
Rep vurderer om der skal laves officiel ansøgning til hovedbestyrelsen med formål at få dækket disse udgifter.
Det diskuteres om der kan søges lønkompensation fra staten. Umiddelbart har vi ikke en sag.
Argument imod:
- Overskud på budget for 2020
- Har vi samvittighed til at spørge om pengene, når vi ikke har ”behovet”
- Ved at spørge om pengene, åbnes der op for, at kredsene skal hæfte solidarisk for hinanden fremadrettet
Argument for:
- Overskud på budget for 2020 kan være øremærket f.eks. renovation af FADL-huset
- Vi blev anbefalet at aflyse og ”gøre det rigtige”
- Vi taber intet på at spørge om pengene
Beslutning:
- Bettina snakker med Klaus om det juridiske aspekt i lønkompensation
- Den generelle holdning til lønkompensation tager repræsentanterne op på HB til mødet i december
- Emma undersøger reglerne for lønkompensation med bekendt

9.

Afholdelse af eksamensforberedende kurser efter retningslinjerne

Overvejelse om ”vagter” fra repræsentantskabet skal deltage ved eksamensforberedende kurser for at
kontrollere at retningslinjer bliver overholdt
Argument imod:
- Måske overdrivelse af have vagter
- Svært at håndhæve konsekvenser for undervisere eller repræsentanter
- Mangel på folk til at udføre den
Argument for:
- Sender en signalværdi – der må ikke ske smitte indenfor FADL-regi
Det bliver desuden diskuteret om hvordan ordningen skal udformes. Skal det bare være en indledende
bemærkning, skal der være en repræsentant til stede under hele kurset?

Beslutning:
- Bettina laver skema, hvor man kan skrive sig op til at komme indledningsvist ved kurset
- Bettina laver plakater, som sættes op i lokalet.

10. Plads i IT-udvalget
Se bilag
Vi afventer til næste REP-møde med at beslutte hvem der skal have pladsen.

11. Aktiviteter under Corona
Punktet udskydes til næste møde.
Diskuteres online-julebingo som skal arrangeres af eventudvalget. Ingen beslutning

12. Information fra udvalgene
a.

b.

c.

Hovedbestyrelsen, HB
National arbejdsgruppe vedrørende aktivering af lægestuderende som sundhedsfaglige aktiver.
Fase 2 igangsættes i den nationale arbejdsgruppe.
Uddannelsespolitisk udvalg, UPU
Kommissorium ved sidste møde.
Fokus på studieundersøgelse i 2021, som skal op og køre
Fokus på folkemødet
Fokus på studenterforskning – samarbejde med Klaus
Medlemsfordelsudvalg, MFU
Konstitueret møde den 11/11, Malou Tholin blev genvalgt som formand
FADL tutorials sammen med Malou Tholin og Michael Rangel Pedersen fra Aalborg (nMFU)
Ansvarsområder:
Kittelkort: Jonas Pedersen og Ann Landgrebe
Kontaktperson til lokale MFU:
KBH: Ann Landgrebe
Aarhus: Jonas Pedersen
Aalborg: Michael Rangel Pedersen skaffer kontaktperson
Odense: Signe Riisgaard-Jensen
Medlemsfordele der appellerer til ”unge”: Peter Ludvig Schaldemose og Dennis Vinther
Semesterpakker: Bettina og Signe Riisgaard-Jensen

Spørgeskema om populære medlemsfordele + nye ønsker: Peter Ludvig Schaldemose + Malou
Tholin (konferere med Kamilla)
Forsikring: Bettina er tovholder og tager fat i Malou Tholin ved behov.
d. Overenskomstudvalg, OU
Lavet kravliste mod OKF21
- Særligt rettet mod løn
- Særligt rettet mod arbejdsvilkår under COVID
Lavet en ny medlemsundersøgelse
e. Lægevikargruppen, LVG
Kravsmøde
- Svært at få løntillæg på overenskomsten, da det forhandles lokalt
- Der arbejdes i høj grad på holdtillæg
- Der arbejdes på simulationsoverenskomsten
- Dukker aflønnes forskelligt
- Der arbejdes på, at det skal blive til en funktionæroverenskomst
f. Universitetsansattes Udvalg, UAU
Kravsmøde med formulering og opstilling af krav
Faglig tutor sag med lønning efter forkert takst og evt. for få timer
Øvelsesrapporter. Instruktorer får for få timer til rapportretning
g. FADL’s Forlag
Tjener penge for første gang
h. Kursusgruppen
Ikke så meget
i. Eventudvalget
Ikke noget
j. Medlemsudvalget
Konstituerende møde d. 26/11
k. PR udvalg
Skal aftale mødedato
l. Kontaktgruppe til vagtordningen
Ikke noget
m. Medicinerrådet, MR
Skal vi tage transportsagen op? – Der fortsættes med fokus gennem fokus på klinik
SDU har lavet pulje på 750.000 kr til trivsel, som kan søges inden 9/12

13. Eventuelt
Feltkontor i december er aflyst grundet Corona

14. Simon fortæller om LREP, sundhedspolitisk udspil
3 sessions med 4 emner, der behandles parallelt.
1. dag diskussion med holdninger og ændringsforslag
2. dag med beslutninger

15. Udleje af Soundboks
Det diskuteres om der skal laves en udlejningsordning med Soundboksen
Generelt ikke konsensus om en udlejningsordning.

