
 

 

 
 

Repræsentantskabet Odense 
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde onsdag den 15 December, kl. 16.30 

Hangout: meet.google.com/edx-cwnd-rig 

Dagsorden 
1. Formalia 

a. Valg af dirigent – Rasmus  

b. Valg af referent – Sandra  

c. Valg af kommunikationsansvarlig – Signe  

d. Godkendelse af dagsorden – 10 som nyt punkt 2  

e. Godkendelse af referat – GODKENDT  

2. Information fra formandskabet NYT PUNKT 3  

Møde med fakultet  

• møde med fakultet omkring eksamen → status: indstilling fra direktion til de forskellige 

studieledere og nævn – op til studienævn at afgøre eksamensform  

- der kan holdes fysisk eksamen, hvis ikke man vurderer, at kvaliteten kan sikres  

- studienævn møde i overmorgen  

• hvis der afholdes fysisk eksamen, skal der værre færre folk i lokaler  

• mere kommunikation fra fakultet – også når de ikke har noget at melde ud 

- fx har du symptomer / været i nærkontakt – hvad skal man gøre?  

• Kigger på reeksamensmuligheder → så man ikke skal vente i lang tid  

Klinikfordeling  

• For sen tildeling og forkerte ophold og uden for normale perioder  

• Møde med person fra MR og fakultetet (Merete Munk, Kirsten og studieleder) – starten af det nye år  

OK 21 

• SUL har henvendt sig: spurgt om FADL vil overtage retshjælpen fra deres område  

• Kommer op til HB   

Tjenestepligt  

• FADL arbejder stærkt imod  

• Lobbyarbejde  

- Fx debatindlæg og påvirkning af lokale politikere  

http://www.fadl.dk/
https://meet.google.com/edx-cwnd-rig?hs=122&authuser=1


 

 

Revurdering af SOME  

• For mange post i lang tid 

• Manglende koordinering  

• Vil begrænse SoMe-kommunikation og bruge andre medier end Facebook  

Arbejdsgruppe om selvstændighed i Aalborg  

• Endelig købt af lejlighed i Aalborg  

Fælles fredagsbar  

• Epstein+MR+ FADL  

• Komiker  

• MR har søgt fondsmidler til projektet  

 

3. Information fra sekretariatet Nyt punkt 4  

OKF: 

Vi har fået en henvendelse fra en ny lejer. Hun vil gerne leje det store kontor men pga. Corona tør hun kun 
binde sig for 3 måneder opsigelsesperiode fremfor de 6 måneder vi har normalt. Løsningen kunne blive at hun 
får det store kontor til 5.000 kr./mdr. og Anja flyttes ind på det lille kontor til samme husleje 2.000 kr./mdr. 
Dette vil øge vores indtægt med 30.000 kr. om året. 

Derudover har vi i dag haft en fremvisning til en psykolog som gerne vil leje det hele og i morgen kommer der 
også en psykolog som er interesseret i det lille kontor. Det har givet gode responser med skiltet. Jeg tager en 
beslutning fredag sammen med Rasmus og Signe. 

Jeg har fået trykt 7 stk. ”hold afstand” plakater til kurserne i januar.  

Gennemgang af medlemsfordele for de nye repræsentanter venter til mødet i januar 

Vi holder lukket fra den 20/12 til den 04/01-21 og i år er første gang hvor vi ikke skal passe forsikringsmail og 
telefon i juleferien – dejligt. 

Der er ikke nogen der har meldt sig ind på vagtplanen: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W8shZpKmlswOr0us1t13CdtkscUjUn7jatVuS36ywgo/edit#gid=0 

 

Kommunikation 

Kampagne Netto gavekort til alle der melder sig ind i FADL og tegner som minimum FADL Anbefalet forsikring. 

Vintilbud i december, forslag til månedens medlemsfordel i januar, februar og marts modtages gerne. 

Forsikring 

http://www.fadl.dk/


 

 

Ny forsikringsaftale pr. 01.01.2021 

Opdatering på hjemmeside og mit.FADL.dk, nye skadesanmeldelser, ændrede policer osv. belastningen er 
meget høj pt. 

 

4. Budget for 2021 – Endelig godkendelse Nyt punkt 5  

• Forslag: et par tusinde ti en computer til FADL-huset, den vi har virker nemlig ikke → så kan vi bruge 

FADL -huset til møder mere  

- Forslag om 5000 til com+ udstyr  

- vi har pt overskud på 4700  

• beslutning: 4500 kr. til com + udstyr. Dette indkøbes i 2020 så det ikke belaster budgettet for 2021 

• BUDGETTET FOR 2021 ER GODKENDT  

5. Valg af stemmeberettigede til sundhedspolitisk udspil – nyt punkt 6 

De sidste sundhedspolitiske udspil blev ikke vedtaget på seneste l-rep, på grund af tidsmangel. Til den endelige 

godkendelse har OKF 10 stemmer (ud af 50). De personer der deltog ved l-rep har fortrinsret til at stemme.  

Indstilling: Der findes 10 stemmeberettigede til vedtagelsen af de sidste sundhedspolitiske udspil. 

• Vi mangler 3 stemmeberettigede  

• Praktisk: der skrives ud på mail, hvor runde 1 er ændringsforslag og afstemning om disse, runde 2 er 

godkendelse af samlet politisk udspil  

• Oliver, Tommy og Lis bliver de sidste tre  

• De andre 7: Rasmus, Signe, Johanne, Rune, Emma, Emilia, Sandra 

 

6. Evaluering af samdriftsaftalen – nyt punkt 7  

Samdriftsaftalen har været gældende i ét år på nuværende tidspunkt. Det blev besluttet at samarbejdet 

mellem sekretariat og repræsentanter løbende evalueres. Se bilag. 

• Bettina summerer lige: førhen dårligt samarbejde i kredsene  

- I 14/15 kom der samdriftsaftaler – hvor meget brugte man hovedforeningen? Den blev uretfærdig, 

så man lavede en ny  

• I dag: samdriftsaftale vedtaget i foråret ’19 

- Medlemstilbagegang i 14 gav overskud  

- Så hvert år skal HB have en indtægt på 6,5 mio  

- Noget betales af forsikringsaftalen  

- De resterende 5,65 mio. skal dækkes af kredsene – baseret af procentuelle del af medlemmer, der 

ikke er på 1. semester   

- Fordi OKR er gået markant frem, skal OKR også betale mere  

http://www.fadl.dk/


 

 

Evaluering af aftalen  

• Lige nu ikke så god for os i Odense, fordi vi ikke har tilbagegang i medlemmer  

• Lever aftalen op til målene?  

• O, punkt 5: ansøgning og proces om efteruddannelser – forskelligt i kredsene - i OKR gøres det selv  

• Hovedforeningsopgaver – småjusteringer:  

- Bettina skriver post-it på den  

• Forslag til diskussion: motivationen for aftalen i Odense kan falde, da OKR ”straffes” økonomisk for 

flere medlemmer, når de andre ikke går frem  

• KONKLUSION: FORTSAT OPBAKNING FRA ODENSE TIL SAMTDRIFTSAFTALEN   

7. Lokaler i det nye OUH til de medicinstuderende – nyt punkt 8  

Der har været en forespørgsel fra Epstein, om FADL vil bakke op om lokaler til Epstein, som 

medforening på SUND. 

 

8. Krænkelsesprocedure – nyt punkt 9  

HB besluttede på seneste møde at oprette en arbejdsgruppe, der skal skabe en procedure for 

krænkelseshåndtering i FADL. Interesserede kan deltage i arbejdsgruppen. 

• Sidste HB: lille taskforce, hvoraf to ikke er interne FADL’er  

9. Frivilligfest i coronatider – Nyt punkt 10  

Sidste år repræsentantskab besluttede, at der årligt skal afholdes en fest for de frivillige og undervisere i OKF. 

Instilling: Der findes på et alternativt arrangement for de frivillige. 

• Noget man kan lave udenfor fx skøjte  

• Skyde det til foråret?  

• Vender stærkt tilbage med noget fysisk  

• Emma og Emilia finder på noget til zoom – start januar-ish   

 

10. Valg af bestyrelsesmedlem til FADLs forlag. (NYT punkt 2)  

• Formand fortsætter til ordinær GF  

• Lars er direktør  

• Udskifte fra Århus og Odense  

• Man er med til at tage beslutninger om drift og økonomi  

• Redaktører deltager til møde – mulighed som studerende for at komme med input  

• Godt at have styr på budget  

• Godt at kunne sidde længe, så man kan komme ordentligt ind i det  

• Det så fedt at være med 😊  

http://www.fadl.dk/


 

 

• Man får god basisviden om hvordan en virksomhed drives – hvordan får man overskud? 

• Også svære beslutninger   

• Mere fokus på at sælge ud af bøger nu  

• I 2020 overskud  

• Møde 4 gange om året (1 gang i kvartalet) + en generalforsamling  

• Rune stiller op, men frafalder hvis nogen, kan sidde længere vil  

• RUNE ER VALGT  

 

11. Information fra udvalgene  

 

a. Hovedbestyrelsen, HB 

• Møde på torsdag – skal snakke om budget og dermed aktivitets-puljen  

• Mandat fra OKR om at der skal være nogle penge som vi kan søge til renovering 

- Forlæng puljen med et år  

- Skal have konkret plan, når man søger, derfor vi ikke søger nu   

- Opbakning til indstilling om at forlænge puljen  

b. Uddannelsespolitisk udvalg, UPU 

• Klinikprisen er uddelt – Horsens vandt. (Sønderborg, OUH som 2. og 3. plads)  

- som noget nyt vil listerne med nominerede offentliggøres  

• opstart på arbejde med studieundersøgelsen 

- nogenlunde samme spørgsmål med få ændringer med lidt fokus på corona  

• overflyttere – på KU bliver det svært at blive overflytter  

• eksaminer – online eller fysiske? Forskelligt fra universiteterne   

c. Medlemsfordelsudvalg, MFU 

• Samarbejdsaftale med høvding? → en tager kontakt til dem  

- Problem de er de eneste, der laver det produkt  

• Forsikringsaftale  

• Nye kittelkort  

• Spørgeskemaundersøgelse om hvad der er de gode medlemsfordele 

• Semesterpakker – hvad skal der i? Kamilla tager kontakt til Signe R og Rasmus vedr. tilbud til vores 

medlemmer 

• Møde med Visma LogBuy vedr en rabataftale til mange forskellige virksomheder 

• Mangler forslag til månedens medlemsfordel, Kamilla kontakter Signe R. Andre må gerne komme med 

forslag. 

d. Overenskomstudvalg, OU 

• OK 21  

• Præsenterer krav i dag  

• Lønsum – skal forhandle ud fra den  

http://www.fadl.dk/


 

 

• Medlemsundersøgelse – hvordan skal kravene prioriteres?  

e. Lægevikargruppen, LVG 

• OK 21  

• Prioriteret krav  

• Fordelt kravsansvarlige  

f. Universitetsansattes Udvalg, UAU 

• SDU og instruktorer: stadig kontrakt der er underskrevet gælder  

- Planen var ved modulstart at ANA og his er fysisk  

• UAU: OK 21 – fastsat krav i samarbejde med SUL  

- Hvem arbejder med de forskellige krav er fordelt  

• Møde med SDU om faglige tutorer  

- Lønnes som studievejledning, men udfører også instruktorarbejde  

g. FADL’s Forlag 

h. Kursusgruppen 

• Ikke noget nyt  

i. Eventudvalget 

• Møde torsdag – stable noget på benene efter nytår  

j. Medlemsudvalget 

• Ny formand, Tommy  

k. PR udvalg 

• Kampagne om medlemsfordele på instagram 

- Få folk til at følge med gavekort på 500 (følge, tagge, skrive kommentar for at vinde)  

• hver anden uge lidt reklame for medlemsfordele – evt. hvor vi selv prøver det af  

• Anden kampagne: Hvorfor skal du være medlem af FADL?  

- Myter  

- Primært mere vægt på hvad vi laver, til folk der ikke kender fagforeningsmedlem  

- Målrettet folk der ikke er medlemmer  

- Citater fra medlemmer, hvorfor de er medlemmer – billeder på instagram  

l. Kontaktgruppe til vagtordningen 

• Ikke sket noget siden sidst  

m. Medicinerrådet, MR 

• Åbent møde, hvor fysisk undervisning, fysisk eksamen, og klinik blev gennemgået 

- Fysisk undervisning: helst have det, men hybrid for de der er i risikogruppe  

- Eksamen: folk vil helst fysisk  

- B10 eksamen kom op efter møde  

- Klinik: problemer med folk ikke kan få fat i Jonas  

- Ikke få klinikophold samt de udskydes   

 

http://www.fadl.dk/


 

 

12. Eventuelt 

• Ikke noget her  

 

http://www.fadl.dk/

