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Generalforsamling 2018
Kære medlem
I dette dokument finder du alle nødvendige informationer for at komme igennem FADL Aarhus
Generalforsamling i 2018. Du finder først en dagsorden, beretninger fra lokale og nationale udvalg,
vores regnskab og en række andre dokumenter.
Vi er glade for at du har lyst til at være med til den største begivenhed i foreningens år, og vi håber at
du vil finde det interessant og spændende.
Skulle du få lyst til at stille op til repræsentantskabet vil vi blot opfordre dig til at følge din lyst – og
springe ud i det! Arbejdet som frivillig i FADL giver stor glæde og byder på mange spændende og
interessante udfordringer, som man ikke møder særlig tit under sit studium. Du får venner og
bekendte på tværs af både semestre og universitetsbyer. Måske også i helt andre lande.
Kom og snak med os i repræsentantskabet under aftenen, hvis du vil høre nærmere om arbejdet. Vi
vil meget gerne besvare alle dine spørgsmål.
Vi håber at du kan lide maden og drikkevarerne – husk at tage rigeligt for dig. Og glem ej at der er fest
i byen med mere gratis alkohol når vi skal ud af lokalerne ved LO.

På vegne af hele repræsentantskabet for FADL Aarhus
Rigtig god fornøjelse med dette års generalforsamling
Søren Niemi Helsø
Formand
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Om at være repper…
Inden man bliver en del af repræsentantskabet i FADL Aarhus, er det rart at kende lidt til, hvad man
forpligter sig til at deltage i af møder og forsamlinger. Først og fremmest er der månedsmøde. Som
navnet angiver samles vi en gang om måneden i FADL-huset på Nørre allé, og mødet varer et par timer.
På mødet opdaterer sekretariatet repræsentantskabet på, hvad der er sket i foreningen siden sidst.
Derudover opdaterer man hinanden på, hvad de forskellige arbejdsgrupper har opnået og hvilke
planer de har fremadrettet. En stor del af møderne er også at diskutere og tage beslutninger om mere
eller mindre politiske emner og problemstillinger, som vi som forening skal tage stilling til. Her er der
mulighed for at sætte sit præg på hvilken vej FADL skal gå.
Desuden spiser man aftensmad sammen og så er der selvfølgelig mødesnacks, så man ikke går
sukkerkold undervejs.
Udover dette, mødes man til møder med lokale udvalg, hvor praktiske ting aftales og planlægges. Der
er både lokale og nationale udvalg, og man melder selv ind på de udvalg man har lyst til at være en
del af. Møderne for de lokale udvalg foregår i Aarhus, mens de nationale udvalg foregår i hovedsageligt
København og Aarhus. Der er altså mulighed for at deltage i de udvalg og arbejdsgrupper som arbejder
med lige netop det man finder interessant.
Tre gange om året er der nationale møder, som foregår i København, Aarhus. Aalborg og Odense.
Udover møde og faglige oplæg, er der sociale aktiviteter og fest om aftenen.
I Aarhus afholdes efter generalforsamlingen en hyttetur for det nye repræsentantskab. Her er der
god tid til at blive sat ind i diverse praktiske ting, herunder økonomi, og rig mulighed for at lære
hinanden at kende under hyggelige og festlige omstændigheder.
Nedenfor er en oversigt over lokale- og nationale udvalg, som man kan være en del af.
Lokale udvalg i Aarhus:
•
•
•
•

Arrangementsudvalg: planlægger bl.a. Gårdfest, foredrag, GF og arrangerer morgenmad i
eksamensperioden samt hvad man ellers har af gode ideer
Medlemsfordelsudvalg: forsikring og andre medlemsfordele
Paragraf 7: fordeler midlerne fra paragraf 7 mellem indkommende ansøgninger
Kursusudvalg: i samarbejde med sekretariatet er man med til at arrangere de faglige kurser
FADL udbyder

Nationale udvalg:
•
•
•
•
•
•
•
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Dagsorden
Indkaldelse til Generalforsamling d. 05.10.18
Kl. 17:15 – 23:00 i LO’s lokaler på Sankt Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C

1. Velkomst og formalia
a. Valg af to dirigenter og to referenter
b. Udpegning af stemmeudvalg
c. Dirigentens introduktion til dagsorden + godkendelse

2. Beretninger fra Aarhus Kredsforening
a. Formandens beretning v. Søren Niemi Helsø
b. Aalborgs beretning v. Nanna Kromann Kristiansen
c. Faglig dag foråret 2019 v. Tore Allerup
d. Acutas beretning v. Mikkel Meng Mortensen
e. Paragraf 7 udvalgets beretning, v. Ole Ancker
f.

Arrangementsudvalgets beretning v. Emil Riahi

g. Kursusudvalgets beretning v. Tore Allerup

-

Godkendelse af beretninger + kort pause

3. Beretninger fra Hovedforeningen
a. Formandens beretning v. Claas Johannsen
b. Lægevikargruppens beretning v. Katrine Iversen
c. Overenskomstudvalgets beretning v. Andrea Meier
d. Medlemsfordelsudvalgets beretning v. Tobias Berg
e. Arbejdsmarkedspolitisk udvalgs beretning v. Kristian Jeppesen
f.

Uddannelsespolitisk udvalgs beretning v. Linnea Gerdes

g. Universitetsansattes udvalgs beretning v. Mads Koch
h. FADL’s forlags beretning v. Josefine Tangen Jensen

-
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4. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab
Ved politisk kasserer Morten Kelder Skouboe
a. Eventuelle kommentarer fra de kritiske revisorer Alexander Juan Møller-San Pedro &
Martin Blichfeldt Nielsen
b. Godkendelse v. simpelt flertal

5. Fastlæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering
Ved politisk kasserer Morten Kelder Skouboe
a. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
b. Fastsættelse af rammebeløb til almennyttige formål, jf. § 7, stk. 3-5
REPRÆSENTANTSKABET INDSTILLER AT PARAGRAF 7-MIDLERNE ØGES TIL 65.000
KRONER, HVORAF 7.500 KRONER ØREMÆRKES AALBORG
c. Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation
d. Godkendelse af budget for 2018/2019 – med kort diskussion og kommentarer

-

Spisning

6. Indkomne forslag til vedtægtsændringer
Ved politisk kasserer Morten Kelder Skouboe & Emil Riahi
a. Grammatiske og stilistiske rettelser
b. Uaktuelle vedtægter
c. Kritiske revisorers honorering
d. Præcisering af § 7 puljen
e. Kontingentnedsættelse ved barsel eller værnepligt
Bemærkning: Såfremt der er over 5 % af medlemmerne (ca. 90 medlemmer) af Aarhus
kredsforening til stede skal vedtægtsændringer vedtages ved 2/3 flertal. Såfremt der er
under 5 % tilstede, kan det afgøres ved urafstemning, som kræver 2/3 flertal, jf. § 14 stk.
1-2.

-
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7. Medicinerladen og Factum Books
a. Beretning v. Søren Isidor
b. Hvordan kan fremtiden se ud? V. Mikkel Meng Mortensen
c. Spørgsmål og kommentarer

8. Ejendommen på Nørre Allé 32
a. Beretning v. Søren Niemi Helsø
b. Spørgsmål og kommentarer

-

Kort pause

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer
Der er plads til 18 i repræsentantskabet, minimum 11 og maksimum 18. Derudover 3
suppleanter, jf. § 8 stk. 1.

10. Valg af revisor
REPRÆSENTANTSKABET INDSTILLER TIL AT VÆLGE MARTINSEN STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

11. Evt.
a. Konstituerende rep-møde: 25.10.18 klokken 18.00
b. Arrangementsudvalget byder op til fest
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Lokale beretninger
Formandens beretning
Foreningsåret 2017-2018 har stået i forandringens tegn. Særligt tre punkter har været definerende for
året, som jeg vil fokusere på i denne beretning, og komme med nogle perspektiver og opfordringer til
repræsentantskabet for 2018/2019.
1. En økonomisk aftale med Aalborg
2. Renovationsarbejder på Nørre Allé 32
3. Lukning af medicinerladen
Aalborg
Aalborg er fortsat en del af Aarhus Kredsforening. Der er ca. 250 medlemmer i Aalborg, og FADL’s
aktiviteter i Aalborg bliver styret gennem Aalborg Lokalenhed, som bliver valgt lokalt af
medlemmerne. Aalborg lokalenhed bliver støttet finansielt af Aarhus. I takt med at flere
lægestuderende vil få sin gang på Aalborg Universitet som følge af de politiske beslutninger angående
adgangen til lægeuddannelsen, vil der også være en større andel af de studerende, der vil melde sig
ind i FADL. Og allerede i dette år er vi begyndt på arbejdet med at styrke FADL’s tilstedeværelse i
Aalborg, til gavn for alle vores medlemmer. Derfor besluttede vi i februar 2018 at afsætte 270,000
kroner over en 3-årig periode til Lokalenheden i Aalborg, øremærket en bolig. Tidligere har de frivillige
været tvunget til at benytte skiftende lokaler uden at have en fast tilknytning. Vores sekretariat har
også haft brug for en permanent plads at udføre sit arbejde fra, og med en bolig i Aalborg har vi fået
et godt ståsted for de næste års aktiviteter.
Aalborg er fortsat ikke en selvstændig kredsforening, men nærmer sig med hastige skridt de samme
privilegier og opgaver, som de tre kredsforeninger står med. I fredags d. 28.09.18 blev det besluttet
på landsrepræsentantskabsmødet at Aalborg Lokalenhed skal have sin egen plads i hovedbestyrelsen,
samt egen stemmeret til kommende landsrepræsentantskabsmøder. Men Aalborg mangler fortsat et
medlemstal der kan understøtte aktiviteter og økonomi for en selvstændig kreds, og må derfor se
frem til nogle år endnu som en underafdeling af Aarhus. Først når medlemstallet er højere, bør en
egentlig separation overvejes, og de økonomiske implikationer gennemarbejdes. Men i de næste tre
år har vi besluttet at styrke vores tilstedeværelse i byen, som jeg ser som det største potentiale for
medlemstilgang i Jylland.
Renovationsarbejder på Nørre Allé 32
I alt ejer FADL både forhuset, medicinerladens bygninger samt baghuset på adressen Nørre Allé 32. Vi
lejer alt ud på nær 1. sal i baghuset. I efteråret 2017 bestilte repræsentantskabet en gennemgang af
alle vores bygninger af en byggesagkyndig, og rapporten lå klar i februar 2018. Den er også at finde
som bilag i dette års GF Acuta. Rapporten gjorde det klart at vores bygninger ikke havde været
tilstrækkeligt vedligeholdt de seneste par år. Efter en længere tid med debat blandt
repræsentantskabet indhentede vi en række tilbud på særligt to problemer i bygningerne: Renovation
af forhuset, samt udskiftning af tagterrassen. Tilbuddene blev gennemgået af en byggesagkyndig
tredjepart, og vi besluttede endeligt i juni, hvilket firma der skulle bistå os i arbejdet på Nørre Allé.
Arbejdet startede i september 2018, og fortsætter nogle måneder endnu. I alt renoverer vi for ca.
850,000 kroner i år. Men der skal afsættes endnu flere midler i den nærmeste årrække for at modvirke
forfald og skader i vores bygninger på Nørre Allé. Som ejer af en bygning mener jeg at man er ansvarlig
for bygningens tilstand, og vi kunne ikke længere se stiltiende til, alt imens FADL’s ejendom forfaldt.
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Udlicitering af medicinerladen til Factum Books
Medicinerladen er en virksomhed som er ejet af FADL Aarhus, og sælger medicinske bøger igennem
lokaler i FADL Aarhus ejendom. Medicinerladen blev stiftet for 50 år siden, og har været en fast del af
FADL Aarhus tilværelse lige siden. I år besluttede vi at udlicitere Medicinerladen, da den igennem
mange år har genereret et underskud. Vi kunne have valgt at drive forretningen videre som
nuværende, og tæret på de penge, der er akkumuleret i forretningen. Det ville vi formentlig kunne
gøre i en 5-6 år endnu. Men vi valgte at lukke ned i år, og trække de penge, der stadig lå tilbage i
Medicinerladen, over i FADL Aarhus. Revisorens estimat ligger på 3,7 mio. kroner.
Bestyrelsen for Medicinerladen har arbejdet intenst på at udarbejde et samarbejde med Factum
Books, som sælger akademiske bøger i flere byer. Det mundede ud i en aftale om at Factum Books
overtager salget af medicinske bøger i Aarhus fra medicinerladen, og holder åbent fysisk i butikken 6
uger om året, 3 ved hver semesterstart. Derudover vil der være mulighed for at købe bøger online, og
afhente dem i sekretariatet ved FADL Aarhus. Vi er glade for aftalen med Factum Books. Det skaber
mulighed for at udnytte lokalerne på en anderledes og ny måde, og vi har allerede planer i støbeskeen
for at omdanne medicinerladen til et omdrejningspunkt for frivillig aktivitet og læring for
medicinstuderende.
En stor tak skal lyde fra mig til alle, der har været med i processen omkring Medicinerladen det seneste
år. I har med stor omtanke og omhyggelighed overvejet mulighederne og gået med en løsning jeg
støtter 100 % op om.
Fremtiden
I det kommende foreningsår kommer der til at være en række opgaver, som ligger i naturlig
forlængelse af det foregående. Der skal arbejdes intensivt på at få lavet en løsning for Medicinerladen,
således at lokalerne kommer i brug hurtigst muligt. Repræsentantskabet skal styrkes, og der skal stor
fokus på at gøre det nemmere at blive en del af det frivillige i FADL – adgangsbarrieren skal ned, og
der skal rekrutteres nye frivillige hele året rundt. Derudover ønsker jeg at man fortsat har sine øjne
rettet mod Aarhus, og sørge for gode medlemsrettede tilbud og aktiviteter, før man begynder at
arbejde med det Nationale arbejde. Men hvis man har mod på det, skal FADL Aarhus fortsat være med
i de nationale processer og arbejdsgrupper.
Et nyt repræsentantskab betyder dog også nye ideer og kræfter, og jeg ønsker alle nye frivillige i FADL
Aarhus et stort tillykke med jeres valg, og held og lykke i jeres arbejde som frivillig i vores fagforening.
Søren Niemi Helsø
Formand for FADL Aarhus, 2017-2018
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Aalborg
Foreningsåret 2017-2018 har været et begivenhedsrigt år for FADL Aalborg lokalenhed. Vi startede
året ud med et bragende kampvalg, hvor vi fik samlet et repræsentantskab på 17 personer. Derudover
er vi blevet tildelt vores egne pladser i de nationale udvalg i hovedforeningen, som vi også fik besat.
Dette er et udsagn om et fælles ønske i FADL om, at FADL Aalborg på lige fod med de andre studiebyer,
skal have politisk indflydelse. Det er en tillid, som vi meget gerne vil leve op til og vi arbejder videre
med, at få engagerede vores lokale repræsentanter i det nationale arbejde. Vi har de seneste år
arbejdet på at få lokaler i Aalborg, hvilket endelig er blevet muligt. I forbindelse med en fælles
arbejdsweekend med Århus, blev der afsat midler til vores helt egen FADL-bolig i Aalborg. De næste 3
år vil vi forsøge at gøre boligen til en attraktiv lokalitet for vores medlemmer, hvor de kan modtage
vejledning og sparring, samt udlån af lokaler til lokale foreninger og studerende. Vi har i løbet af året
arbejdet med politiske sager, der har særlig interesse for de studerende i Aalborg. I starten af 2018
valgte man fra Aalborg Universitets side, at fjerne de studerendes mulighed for at få refunderet
udgifter for transport til klinikophold i almen praksis – det er en sag vi tager meget alvorligt, da vi
mener at dette er en forringelse af Aalborg studerendes vilkår, i forhold til de andre universiteter. Vi
arbejder videre med sagen i samarbejdet med det sundhedsfaglige fakultet, og vi håber, at der sker et
skub i sagen snarest. Som altid arbejder vi hårdt for at afholde sjove og gode sociale arrangementer
for vores medlemmer, der kan skabe et stærkt bånd, de forskellige årgange imellem. Jeg vil gerne sige
tusind tak til alle de utroligt engagerede repræsentanter, der har siddet det forgange år, de gør et
stort stykke arbejde, der holder vores lille lokalafdeling i live.

Med venlig hilsen
Nanna Kromann Kristiansen
Formand
FADL Aalborg Lokalhed
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Acuta
Acuta har igen i år leveret en masse mediciner artikler til vores allesammens medicinerblad i Århus. Vi
udkommer hver 2 uge, med artikler fra diverse foreninger, jobopslag, annoncer, nyt fra FADL, og
hjemmelavede artikler vi på redaktionen selv producerer.
For mange år siden udkom FADL i et trykt format, som man altid kunne hente i Medicinerhuset eller i
FADL’s bygninger. Grundet økonomi og innovativ tænkning blev Acuta i stedet for til en app. Denne
app vidste sig bare at være rigtig dyr og besværlig. App’en blev derfor afviklet i år, og i stedet
udkommer vi nu på www.issuu.com som PDF og på vores Facebookside.
Vi fik af årets repræsentantskab lov til igen at udkomme i fysisk format. Det betyder at vi nu udkommer
hver 2. uge som online udgave og 4 uge som fysisk udgave. Denne udgave er at finde i Medicinerhuset.
Vi laver også hvert år Kapsejladsudgaven af Acuta og deler rundt på Medicinerbakken. Den bliver altid
taget godt imod.
Vi kan godt bruge nogle nye skribenter i Acuta. Så synes du det kunne være hyggeligt at lave et fedt
medicinerblad? Så skal du være meget velkomne til at være med! Vi mødes hver anden tirsdag FADLhuset på 1. sal kl 17.00.
Vi glæder os til endnu et år med Acuta, og vi håber at i har lyst til at læse med.

Vi ønsker jer en god GF!
Kærlig hilsen
Mikkel, Daniel, Niels, Lejla, Marine, Sofie, Julie, Thore, Johanne og Daniel

Paragraf 7
Paragraf 7 udvalget et lokalt udvalg i FADL Aarhus. Udvalget har den fornemme opgave at beslutte,
hvordan midlerne i §7 puljen skal fordeles imellem ansøgninger fra frivillige medicinske
studenterforeninger på AU. Dette foregår hvert semester med ansøgningsfrist d. 1. maj og 1. nov.
I foreningsåret 2017/2018 har vi være så heldige at kunne give bidrag til følgende foreninger:
NSM
Sexpressoen
Medicinerskabet
PISA
SAKS Aarhus
SØNHKS
FAM
GO Aarhus
SAMS
IMCC
OSM
Tak for et godt foreningsår! Vi glæder os til at se jer til GF!
Paragraf 7 udvalget
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Arrangementsudvalget
FADL’s arrangementsudvalg, er det lokale udvalg der star for et væld af arrangementer. Det er f.eks.
os der arrangerer gårdfest, generalforsamling foredrag og meget meget mere. Det er et udvalg af
social karakter, der sjældent agerer på FADL’s mere politiske områder.
I foreningsåret 2017/18 er der sket meget. Vi startede året ud med at afholde et stiftende møde, der
blev kombineret med en vinsmagning så vi kunne lære hinanden lidt bedre at kende. Det lyder måske
ikke så produktivt, men sjovt det var det! Af diverse mindre arrangementer har vi bl.a. arrangeret et
foredrag med DONAID om organdonation, vi har uddelt morgenmad i medicinerhuset til sultne
medicinere, vi har lagt påskeæg og uddelt en masse kaffe.
Af de større arrangementer har vi holdt FADL’s årlige gårdfest. Gårdfesten var i år en kæmpe succes
med omkring 500 deltagende, livebands, god stemning og selvfølgelig gratis pølser og fadøl. Det betød
blandt andet at de 1000 liter fadøl vi havde bestilt (dobbelt så meget som sidste år) blev drukket inden
kl 21. Andre vigtige pointer var de særligt gode toiletfaciliteter til årets gårdfest.
Derudover har vi arrangeret den nært forestående generalforsamling, som vi naturligvis også
forventer bliver en succes.
Hvis du overvejer at blive en del af det kommende repræsentantskab og synes at FADL’s
arrangementsudvalg lyder som noget for dig, så glæder vi os til at byde dig velkommen.

Vi ses til GF!

Medicinerladen
Det er i år 50 år siden, at medicinstuderende for første gang kunne købe deres studiebøger i
Medicinerladen. Ønsket fra FADL’s var, at vi som studerende under kyndig vejledning kunne købe gode
studier bøger til favorable priser og dermed understøtte os som medicinstuderende. Medicinerladen
har derudover leveret bøger til hospitaler, praksisser, biblioteker og andre sundhedsfaglige grupper
end medicinstuderende. Således har Medicinerladen gennem mange år været med til at sætte
rammen for det at være medicinstuderende i Aarhus.
Meget har imidlertid ændret sig siden Medicinerladen slog dørene op for første gang – både i
samfundet og i forbindelse med Medicinstudiet. Indholdet i undervisningen og måden vi lærer har
ændret sig. Det har betydet, at vores forbrugsmønster i forhold til studiebøger og læringsmetoder
også er ændret. Disse faktorer har påvirket bogbranchen som helhed, men også fagboghandler som
Medicinerladen med følgende nedgang i salg. Medicinerladen og FADL har gennem årene løbende
forsøgt at imødekomme disse ændringer.
I det forgangne foreningsår har Medicinerladens Bestyrelse ledt en diskussion i FADL’s
Repræsentantskab med henblik på at udvikle en ny driftsstruktur, så Medicinerladen også
fremadrettet understøtter medicinstudiet i Aarhus på bedste vis. Der har været tale om en længere
proces med workshops i FADL’s Repræsentantskab og rundsending af spørgeskemaer til alle FADLmedlemmer i Aarhus. På denne baggrund besluttede vi i FADL’s Repræsentantskab os for, at
boghandelsdelen af Medicinerladen skulle udliciteres til FACTUM BOOKS, som vi allerede gennem
flere år haft et godt samarbejde med. Således fortsætter FADL’s lokaler stadig med at huse bogsalg i
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form af ”FACTUM BOOKS i Medicinerladen”. Samtidig oplever hjemmesiden et løft, så det bliver
lettere at købe bøger og klinikudstyr med FADL-rabat over nettet.
Ligesom i de mange foregående år har Medicinerladen også i år oplevet et fald i omsætning med deraf
følgende underskud. Underskuddet beløber sig på lidt over 1 million kroner. Knap halvdelen heraf
skyldes forventelige engangsomkostninger ved nedlukning af aktiviteterne i Medicinerladen.
Derudover er afskrivninger på forældede bøger en væsentlig del af underskuddet.
Ved at udlicitere Medicinerladen løber FADL ikke længere den økonomiske risiko, ved at drive en
boghandel. Dette er fremadrettet FACTUM BOOKS’ gebet. I samme omgang overdrages
Medicinerladens værdipapirer og likvide midler, som udgør en værdi på ca. 3 millioner kroner, til FADL
Aarhus.
Med udliciteringen frisættes der mellem semesterstarterne plads i Medicinerladens lokaler. Dette
åbner for en masse nye spænde muligheder, som muliggør mere aktivt brug. Man kunne fx forstille
sig, at lokalerne kan give fri adgang til at øve kliniske færdigheder på diverse fantomer. Derudover kan
lokalerne i et tiltagende omfang blive brugt til sociale arrangementer for medicinstuderende og
understøtte foreningslivet på studiet.
Mulighederne er mange og vi går et spændende år i møde, som vil tegne foreningen det næste lange
stykke tid.
Således føres ånden fra Medicinerladen videre og vil også fremadrettet understøtte undervisningen
og studiemiljøet på Medicinstudiet i Aarhus.

Søren Isidor
Formand for Medicinerladens Bestyrelse

Kursusudvalget
Kursusudvalget har ikke haft den store aktivitet i løbet af året. Der har været to møder, men man bør
styrke indsatsen fra den frivillige side fremover. Kurser er en essentiel del af FADL’s tilbud til
medlemmer, og der er mange muligheder for at forbedre de eksisterende kurser. Der er kommet styr
på tilskud fra forskellige puljer, og vi har lagt op til at der bliver afsat endnu flere penge til kurser i
dette års budget. Derudover har vi arbejdet med eksamensforberedende kurser samt et øget
samarbejde om kurser med andre frivillige foreninger. Der er derfor god mulighed for at få arbejdet
med mange spændende elementer i næste års repræsentantskab.
Rigtig god generalforsamling
Kursusudvalget
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Økonomi
FADL Aarhus Kredsforening har på mange måder haft et begivenhedsrigt år, og økonomisk er der også
sket en række væsentlige ændringer.
Den første sag, Repræsentantskabet tog stilling til økonomisk, var vores tomme lokaler på 3. sal, hvor
vi besluttede os for at renovere dem med nye køkkenfaciliteter, hvilket udmøntede sig i, at lokalerne
kort efter blev lejet ud. Således er alle de lokaler i både for- og baghuset, som vi ikke selv benytter, nu
lejet ud.
Vores anden store indtægtskilde, medlemskontingenterne, er også steget i år, ikke mindst hjulpet af
en stor fremgang i medlemsantal i Aalborg. Dette kan vi takke en fremragende indsats fra vores
Repræsentantskab i Aalborg Lokalenhed for. Repræsentantskaberne i begge byer var derfor i foråret
enige om, at tiden nu var moden til, at Lokalenheden fik en fast base som udgangspunkt for deres
aktiviteter, og der blev derfor indgået en aftale om at Kredsforeningen afsætter midler til lokaler i
Aalborg indtil udgangen af 2020. Aftalen skal evalueres og genforhandles i foråret 2020.
Repræsentantskabet i Aarhus har været både engageret og handlekraftigt, også når det kommer til
økonomiske spørgsmål. For det første tog Repræsentantskabet allerede ved første møde beslutning
om ikke at udbetale løn til vores formand og i stedet fokusere midlerne til lokale arrangementer for
vores medlemmer. For det andet har vi adresseret to store udfordringer for Kredsforeningens
økonomi, nemlig Medicinerladen og vores bygningers tilstand. Det første blev løst med en aftale med
Factum Books, som driver bogsalget fremover i Medicinerladens navn. Hvad angår bygningerne, fik vi
en byggesagkyndig til at vurdere deres tilstand og udarbejde en plan for fremtidige
vedligeholdelsesopgaver. Vi har nu en køreplan for, hvordan vi vedligeholder vores bygninger
ordentligt, sådan at vores største aktiv ikke ender med at blive en stor udgift pga. forfald.
Budgettet for næste år indeholder mange ændringer i forhold til sidste år og afspejler vores vision for
FADL om, at vi som forening skal være mere til stede på medicinstudiet lokalt. Ud over førnævnte
midler til en bolig i Aalborg, er der derfor i det kommende år afsat flere penge til §7-puljen, som nu
også udvides til at kunne søges af foreninger i begge byer, kurser rettet mod studerende på
bachelordelen samt en pulje til medlemsarrangementer.
Ser vi på bundlinjen, har det været et godt år for selve Kredsforeningen, der går i et overskud med
68.310 kr. Desværre går Medicinerladen i et underskud med 1.056.276 kr. Heraf er
nedlukningsomkostninger på 460.000 kr. over de kommende måneder medregnet. Det er dog min
klare forventning, at dette Repræsentantskabs proaktive tiltag vil bære frugt allerede i det kommende
år, så foreningen igen løber rundt økonomisk.

Morten Kelder Skouboe
Politisk kasserer
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Nationale beretninger
Formandens beretning
I dette foreningsår er der sket rigtig meget i FADL. Det er de mange repræsentanters indsats i vores
nationale udvalg, der har skabt overbevisende nye overenskomster, politiske kampagner,
forsikringstilbud og så meget mere for vores medlemmer. Læs mere om resultaterne i udvalgenes
respektive beretninger. Men også lokalt har alle vores repræsentanter leveret. Vores medlemstal er i
fremgang fordi vi har sat stort ind med mange, nye medlemsnære aktiviteter. På det organisatoriske
har vi fortsat været optaget af sekretariatets udformning og konsolidering af vores økonomi.
ØKONOMI
Hovedforeningen har siden 2013 været igennem en årrække med større underskud, der forklares ud
fra en kombination af faldende indtægter pga. faldende medlemstal og fortsat høje omkostninger for
især lønninger og administration. I foråret 2017 tog repræsentanter i fællesskab helt afgørende skridt
for at vende denne udvikling. Resultaterne er vi stolte af: Medlemsfremgang fra sidste halvdel af 2017
i alle byer og fra 2018 tydeligt reducerede lønudgifter. Vores årsrapporter for 2017 afspejler dog kun
i mindre grad denne helt afgørende proces, som er foregået i 2017. Vi afsluttede 2017 med et
underskud på ca. 235.000 kr. – godt 600.000 kr. mindre i underskud end i 2016. For 2018 regner vi
med et overskud i størrelsesorden 400.000 kr. Det er vigtigt, at vi fortsætter med at skabe overskud
efter de 5 vanskelige år, der har fået vores formue i foreningen til at skrumpe til under smertegrænsen.
Udover driften af sekretariatet bestyrer FADL Hovedforeningen også fire andre regnskaber. Herunder
strejkekassen, to forskellige puljer til kurser og en pulje til videreuddannelse af FADL-repræsentanter.
Vores kursusregnskaber er i balance efter flere års underskud. Der udestår fortsat et arbejde i at
reorganisere administrationen af kursusregnskaberne til gavn for især studiebyerne vest for
Storebælt. Strejkekassen er ligesom driftsregnskabet blevet påvirket negativt af en periode med
faldende medlemstal. 2017 blev således afsluttet med et underskud i størrelsesordne 235.000 kr. For
2018 regner vi med at strejkekassen er i balance igen, da vi har reduceret kraftigt på udgifter og
genetableret et stabilt indtægtsniveau. Vores pulje til videreuddannelse af FADL-repræsentanter har
været genstand for debat mellem FADL og diverse myndigheder, der betvivlede vores ret til at
modtage midlerne fra den såkaldte AKUT-fond. Vi har sikret AKUT-fonds-midler for fremtiden, men
der udestår et spørgsmål om tilbagebetaling af en del af midlerne, som stadig ikke er afsluttet.
SEKRETARIATET
En væsentlig del af omstillingsprocessen i 2017 har været at ændre sammensætningen af
sekretariatet, altså vores medarbejderstab i FADL Hovedforeningen. Siden sidste år har vi satset mere
på en kerne af fastansatte medarbejdere fordelt over hele landet, som i stigende grad bakkes op af
fleksible studentermedhjælpere. Denne ændring gør driften væsentlig mere økonomisk ansvarlig,
mens der samtidig er en klarere ledelsesstruktur og opgavefordeling. Kort fortalt løser vi opgaver
hurtigere og mere effektivt for et væsentligt mindre beløb. Siden udgangen af 2017 har vi tydeligt
mærket hvor meget mere effektivt og hurtigt opgaver bliver løst. Det gavner vores medlemmer, der
hurtigere får hjælp og også vores politiske projekter, der kan køre i et højere gear end før.
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ORGANISATIONEN
Som formand for Hovedforeningen er min opgave at inspirere til, støtte og synkronisere det gode
arbejde vores frivillige laver på tværs af landet. Vi er blevet bedre til at dele vores hurtigt voksende
viden iblandt hinanden. For første gang aftalte vi på tværs af landet at opstille mål for antallet og
karakterne af nye, medlemsnære aktiviteter. Det førte til en samtidig, stor indsats, med forskellige
slags aktiviteter efter repræsentanternes egne ønsker, som resulterede i en pæn medlemsfremgang.
Denne nye form for samspil mellem Hovedforeningen og studiebyer var med til at give hele FADL ét
mål og på trods af vores opdelte struktur arbejdede vi som én organisation. Med et gensidigt ønske
om flere fælles beslutninger og en stærkere, mere demokratisk organisation er denne nye form for
samarbejde i FADL noget jeg mener vi kan satse på i fremtiden.
Vi har fra FADL Hovedforeningen udover at forhandle mål og projekter med hinanden også bidraget
med økonomisk støtte til lokal aktivitet. Der er oprettet to puljer til at fremme medlemsnære
aktiviteter, som bliver søgt flittigt. Blandt andet har Hovedforeningen støttet en FADL-lejlighed i
Aalborg med 120.000 kr. over de næste 3 år. Pengene bevilliges efter et sæt af kriterier vi har
forhandlet med hinanden og gives til dem, der har gode, nye ideer. Det er således ikke afgørende
hvilken by man kommer fra, men om man har ideer og lyst til at gøre en forskel, der afgør om ens
projekt kan blive til virkelighed. FADL er og skal være en organisation, hvor dem der har lyst og evne
får umiddelbar hjælp til at realisere deres drømme.
FREMTIDEN
FADL Hovedforeningen er stillet godt op for fremtiden.
Sekretariatet er samspillet og effektivt, vores økonomi for næste år giver overskud. Vi er flere hoveder,
der aktivt medvirker til at beslutte, lave politik, forhandle overenskomster og forsikringer. Vi er blevet
mere demokratiske og samtidig mere slagkraftige.
Vi vil i den grad blande os i valgkampen til det kommende folketingsvalg med vores udspil om
Fremtidens læge. Vi arbejder på endnu bedre forsikringer og tilbud. Og vi fortsætter med at have et
stærkt fokus på vores kerneopgave, der er at skabe og sikre kompetenceudviklende studiejobs til
lægestuderende i hele landet. Men vi er også udfordret af det høje gear vi kører i. Vi kræver meget af
vores frivillige og hvis vi vil fortsætte med at forbedre kvaliteten af FADL-medlemskabet, er vi nødt til
at være endnu flere eller organisere os på en smartere måde. Det og meget mere arbejder vi på.

Tusind tak for at du er medlem i FADL og bakker op om vores fælles sag. Jeg håber at beretningen har
vakt interesse for at blive frivillig i FADL – vi har brug for dig.

Claas Johannsen
Formand, FADL Hovedforeningen

Side 15 af 66

FADL | Nørre Allé 32 | 8000 Aarhus C |
Tlf.: 4060 5090 |
Mail: administration@fadl.dk | www.fadl.dk |

Foreningen af Danske Lægestuderende
Generalforsamling 2018 - Aarhus Kredsforening

Lægevikargruppen (LVG)
Det har været et aldeles begivenhedsrigt år for LVG. Vores to største arbejdsopgaver har været:
1. at forhandle overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) på
lægevikarområdet.
2. at få afsluttet overenskomstforhandlingerne på simulationsområdet
Begge punkter er vi noget i mål med et flot resultat, og vi kan derfor kigge tilbage på året med stor
tilfredshed.
Vi startede foreningsåret med et formandsskifte. Søren Helsø blev valgt som kredsforeningsformand
i Århus og valgte i den sammenhæng at gå af som formand for LVG. Sebastian Krog overtog posten,
og Søren fortsatte som forhandlingsleder på simulationsområdet. Derudover fik udvidet vores antallet
af pladser i udvalget, så vi blev flere til at forberede og forhandle ved overenskomstforhandlingerne i
2018 (OK18).
Overenskomstforhandlinger
Med forventningen om at overenskomstforhandlingerne på lægevikarområdet skulle i gang omkring
marts, startede vi året med at få samlet op på Ønskeugen, hvor vores medlemmer havde muligheden
for at sende krav ind. Herefter gik forberedelserne i gang, og disse har været vores absolut største og
vigtigste opgave i LVG i dette år. Det har krævet mange arbejdstimer både internt i LVG og på tværs
med de andre overenskomstbærende udvalg. De langstrakte og udtrukne forhandlinger inde i
Moderniseringsstyrelsen gav os hele foråret til at forberede os, og vi var derfor aldeles velforberedte,
da det blev vores tur til at forhandle i juni.
Vores primære mål var at sikre AKUT-midlerne, så vi fremover kunne sikre os muligheden for at
uddanne repræsentanter og afholde møder. Derudover så har vi længe i LVG haft et ønske om at få
skrevet holdstruktur ind i overenskomsten. Dette for at afhjælpe mange af de problemer og
uklarheder, der er eksisterer på dette område.
Regionernes Lønnings- og Taksnævn (RLTN) kunne på ingen måde gå med til at få skrevet hold ind. Til
gengæld ville de gerne gå med til at give os AKUT-midlerne. Resten gik til lønstigninger samt lidt
pensionsforhøjelse. Et resultat som vi i LVG er yderst tilfredse med.
Simulationsområdet
Sideløbende med forberedelserne til OK18 fortsatte overenskomstforhandlingerne på
simulationsområdet. Da arbejdsgruppen efter OK15 blev nedsat var det med en klar forventning og
aftale om, at forhandlingerne skulle være afsluttet inden OK18. OK18 nærmede sig med hastige skridt,
og der blev derfor lagt pres på at få dem afsluttet. Dette lykkes ikke grundet helt centrale uenigheder,
som drejede sig om holdstruktur samt løn.
Det lykkes ikke nå til enighed inden, at vi skulle forhandle overenskomst. Der var derfor sat to timer
af den dag, at vi skulle forhandle overenskomst. Meget uventet imødekom RLTN vores krav, og vi
kunne derfor underskrive aftalen den dag.
Arbejdet med en tilføjelse til lægevikaroverenskomsten, så de simulationsansatte også kunne blive
dækket af en overenskomst startede for næsten 10 år siden. Det er derfor en kæmpe sejr, at vi nu står
med aftale, som både FADL samt ansatte er tilfredse med. Afslutningen på dette skyldes udelukkende
en kæmpe og meget vedholdende indsats fra LVG-medllemmer, holdrepræsentanter, talsmænd og
ikke mindst FADL’s ansatte Torben Conrad og Klaus Pedersen.
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Næste foreningsår
Fremtiden i LVG kommer bl.a. til at byde på arbejdet med at rullet overenskomstaftalen for de
simulationsansatte ud på landets simulationscentre så gnidningsfrit som muligt. Derudover så skal vi
til at kigge på den uretmæssige høje betaling for lægevikarboliger, som nogen oplever, samt de første
spadestik til at få kigget på forskning og lønningsregler i forbindelse dette. Et spændende LVG-år
venter derfor forude.

Udarbejdet i september 2018 af Katrine Kjær Iversen, formand for LVG

Overenskomstudvalget (OU)
OK18
Overenskomstudvalgets altoverskyggende arbejde var i år at forberede argumentation og data til
forhandlingerne og forhandle med vores modpart, Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Vi havde i
god tid lavet kravindsamling og prioriteret vores krav til National Dag hvor alle kredse var
velrepræsenteret i sortering og prioritering af krav. Blandt de højest prioriterede krav var 1) forbedret
transportbetaling 2) Hepatitisvaccine 3) forbedring og udligning af lønsystemet (herunder udligning af
grundløn for dag/aften og øst/vest).
Grundet modpartens travlhed ved de større borde, havde vi ikke fået ordentlig tilbagemelding på
størrelsen af vores organisationsmidler, som var mindre end hvad vores beregninger viste.
Forhandlingerne startede derfor med at udrede dette, og der opstod en meta-forhandling om hvad vi
kunne forhandle med. Forhandlingsforløbet var ved at trække ind i sommerferien, men vi fik lukket kl.
02 torsdag d. 21. juni. Grundet ferie, renskrivning og tjek af papirerne, skrev vi først under d. 6. august.
OU er stolte af resultaterne: Vi fik styrket muligheden for lokale transportaftaler, trods dette var et
meget betændt emne for RLTN. Vi fik sikret første stik af Hepatitis A+B vaccinen i forbindelse med
SPV-kurset, trods vi tidligere i FADL har fået at vide, at det ikke engang kan diskuteres ved
forhandlingsbordet. Vi fik øget holdtillæget for resten af vores organisationsmidler.
OU eksternt og kommunikation omkring OK18
OU havde samtidig med forhandlingsforløbet en stor opgave i at formidle og tolke betydningen af
truende lockout og udviklingen ved de store borde. Urafstemning blev afholdt i sommerferien med
en lavere stemmeprocent end ved OK15, men et stort flertal af dem der stemte, stemte ja til vores
nye overenskomst. Der venter OU en formidlingsopgave i at fremføre resultaterne og deres
betydning for medlemmerne.
OU internt
OU blev i foreningsåret 2017-2018 større. Der blev stillet forslag til HB om at udvide udvalget fra 4+2+2
til 6+3+3, for at kunne håndtere en øget arbejdsbyrde og fordi der var stor interesse for arbejdet.
Hvert udvalgsmedlem fik muligheden for at melde sig på et krav, arbejde fokuseret med det og gå i
dybden med pågældende krav. Denne arbejdsform var optimal til kravforberedelsen, men til selve
forhandlingssituationen krævede det et stort antal udvalgsmedlemmer for at trække på den opnåede
ekspertise.
Forhandlingsgejsten var i ventetiden (mens de store borde skulle nå til enighed) svær at holde oppe,
men til gengæld havde OU en del tid til at gå i dybden med argumentation og dataindsamling til
kravene.
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Kursusmidler og proces
Parallelt med OK18 og forhandlingsforløbet har OU arbejdet med at gøre ansøgnings- og
behandlingsprocessen for efteruddannelsesmidler mere gennemskueligt og enkelt. Arbejdet er endnu
ikke færdigt, og vi genoptager arbejdet i næste foreningsår.
Faglige sager
I foreningsåret 2017-2018 har OU også haft en voldgiftssag kørende: Herlev-Østerbro sagen. Det
faglige tvist består i dækning af laboratorie og forskningsrelateret arbejde. Denne sag kører stadig, og
vil beskæftige udvalget i fremtiden.

På vegne af OU,
Andrea Maier
Formand for Overenskomstudvalget

Medlemsfordelsudvalget (MFU)
Forsikring
2018 startede for MFUs vedkommende med en lancering af vores nye forsikringsordning med Tryg.
Den nye forsikring ligner meget den tidligere ordning, men indebærer forbedringer for medlemmerne,
samt en større økonomisk gevinst for FADL’s Hovedforening, som kan benyttes til andre
medlemsgavnende aktiviteter.
En stor bekymring hos MFU i forbindelse med overgangen til den nye forsikring, var at man ville miste
forsikringstagere, men vi har derimod set en 5-8 % månedlig stigning sammenlignet med 2017, samt
et mål om en 10 % stigning ved udgangen af året sammenlignet med december 2017.
Ved halvårsregnskabet for forsikring ser vi ud til at holde målet i forhold til antal udbetalte skader,
således at vi holder en sund forsikringsøkonomi.
Klinikforsikring
FADL’s Klinikforsikring som vi er de eneste i landet der tilbyder, benyttes af studerende når de tager
kliniske ophold i udlandet. Vi har i 2018 set en større interesse end tidligere for forsikringen, og har en
fremgang på 26 % på bare ét år.
National dag
I februar afholdte vi i MFU igen National dag, en dag hvor der skulle være plads til at lære hinanden
godt at kende på tværs af kredsene. Der var deltagelse fra næste 40 repræsentanter fra alle fire
studiebyer. Dagen startede med et oplæg fra Uddannelsespolitisk og Arbejdsmarkedspolitisk udvalg,
efterfulgt af et længere indlæg om FADL’s vision og vores organisatoriske fremtid. Vi sluttede af med
at tage ind og se Medicinerrevyen i København.
Kittelkort
Odenses Kredsforening lancerede i december 2016 FADL’s Kittelkort, som man herefter arbejdede på
at gøre til en national medlemsfordel. Dette lykkedes i december 2017, hvor kittelkortene var
tilgængelige for FADL’s medlemmer i alle fire studiebyer. I løbet af efteråret forventer vi at kunne
tilbyde 4-6 nye kort.
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EKG kort
Et nyt produkt til erstatning for folderen ”Systematisk EKG analyse ved takyarytmi” som tidligere var
sponseret af Sanofi Aventis. Grundet stramme regler omkring industrisponsorer, har vi indgået et
samarbejde med Morten Lund og Jacob Hartmann omkring fremstilling af dette nye produkt –
FADL’s EKG kort. Vi forventer at kunne lancere 8 flot designet kort i et lommearkiv i løbet af efteråret
til alle FADL’s medlemmer.
De 38 specialer
Hæftet de 38 specialer blev lanceret i foråret 2017 og har været en medlemsfordel siden da. Kort
inden sommeren 2018 løb vi dog tør for hæfterne, men der arbejdes i MFU på en ny udgave som både
kommer elektronisk samt i trykt format. Derudover kommer det til at være med en opdatering om det
nye speciale akutmedicin, samt interviews med hospitaldirektører rundt omkring i landet.
Majkampagne
I maj blev den årlige majkampagne afholdt i alle fire studiebyer med fokus på forsikringspromovering.
Dette blev sammenkoblet med en konkurrence, hvor 10 heldige medlemmer fra hver studieby kunne
vinde en Powerbank.
Feltkontor
Bettina Kallehauge har i længere tid haft en månedlig dag på universitetet i Odense hvor hun har været
til rådighed for medlemmerne som havde spørgsmål til deres forsikring eller andre medlemsfordele.
Dette koncept har vi udvidet således at Bettina har været hele landet rundt med sit feltkontor, og
hjulpet medlemmerne på universiteterne med deres forskringsspørgsmål.

Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
Foreningsåret 2017-2018 har set med APUbriller på været et begivenhedsrigt år, hvor udgivelsen af
”Den Lille Orange for medicinstuderende ansat i almen praksis” meget godt opsummerer, hvad
udvalgets arbejde hovedsageligt har drejet sig om.
Arbejdet omkring praksisassistenten, og et forsøg på at nærme sig en aftale med de Praktiserende
Lægers Organisation (PLO) har fyldt meget i løbet af året. Et godt stykke tilbage i tiden søsatte vi et
arbejde, på at skabe en informationsfolder, der skal hjælpe den medicinstuderende til, hvilke
rettigheder man har som ansat i almen praksis, et område hvor FADL ikke har en overenskomst på
endnu. Vi har taget de Studerende Almen Medicinske Selskab (SAMS) med i arbejdet, for at skabe en
bred udgivelsesprofil på folderen. Folderen var længe undervejs men i august 2018, lykkedes det os,
at trykke det første oplag.
Lige inden udgivelsen havde APU muligheden for, at mødes med Gunver Lillevang, bestyrelsesmedlem
i PLO, hvor vi kunne præsentere hende for et udkast af folderen. Hun tog godt imod folderen, og ville
meget gerne have lov at sende den ud til samtlige PLOs medlemmer i deres nyhedsbrev. Gunver
pointerede vigtigheden i at både FADL og SAMS stod som afsender, idet vi på den måde ventes at
kunne ramme både allerede interesserede medicinstuderende, samt de, der ikke har taget stilling til
et specialevalg endnu.
Folderen er ligeledes præsenteret for Lægeforeningens formand Andreas Rudkøbing, der har lovet at
tag den med videre til sit bagland.
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”Den Lille Orange” er udover information for medicinstuderende også et politisk værktøj, der
signalerer, at FADL ser en fremtidig overenskomst mellem PLO og FADL på vegne af de
medicinstuderende ansat i almen praksis, som et vigtigt skridt, i forsøget på at løse
rekrutteringsudfordringer i almen praksis, samt særligt lægedækningen i Udkantsdanmark. Både
centrale såvel som decentrale rekrutteringsudfordringer i almen praksis har gennem de seneste år,
været politisk særdeles varme emner. Al statistik peger mod at udfordringerne kun vil blive større de
kommende år, og med ”Den Lille Orange” i hånden er det planen, at FADL skal markere sig i den
offentlige debat, og forsøge at nærme sig en overenskomst som en mulig delløsning på disse områder.
Almen praksis har ikke været eneste indsatsområde for APU det forgangne år. APU har haft møder
med ældrechefen i Odense Kommune, efter at ældrechefen her efterlyste kvalificeret arbejdskraft i
det kommunale sundhedsvæsen på vikarbasis. Her mødtes et APUmedlem med ældrechefen, for at
tilbyde de medicinstuderende som en mulig løsning. Kontakten er etableret og i nærmeste fremtid,
skal det videre arbejde forsøge at skabe arbejdspladser for de fynske medicinstuderende.
De seneste par år har APU gjort en indsats for at tosprogede medicinstuderende, kunne gøre brug at
deres sproglige kompetencer i et job som tolk på sygehusene. Der har i kølvandet på dette, været
informationsaftener for interesserede medicinstuderende afholdt af et privat tolkebureau i både
Århus og København. Seneste indsats gik så på et lignende arrangement i Odense. Der har dog
imidlertid været store udfordringer på netop dette område i Region Syd, hvorfor APU tog kontakt til
regionen, for at høre om de tosprogede medicinstuderende kunne være en del af løsningen. Her
arbejdes fortsat på, at se hvilken rolle vi kunne have i dette projekt.
Alt i alt et meget spændende år med interessante perspektiver for den kommende tid.

På vegne af hele udvalget
Kristian Jeppesen
Formand, Arbejdsmarkedpolitisk Udvalg

Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Fællesmøder med APU
Som noget nyt i år, har vi afholdt fællesmøder med APU, for at samle de politiske udvalg og se om vi
ikke kunne arbejde sammen om forskellige politiske emner. Et af de emner, der har været i fokus er
almen praksis og et samarbejde med PLO. Dette var et af vores fokuspunkter på Folkemødet og hele
planlægningen af folkemødet vare ligeledes et samarbejde mellem UPU og APU. I det kommende
foreningsår vil vi holde fast i at afholde fællesmøder, således FADL fortsat kan samarbejde om fælles
politiske dagsordener UPU og APU imellem.
Folkemødet 2018
Folkemødet 2018 var en stor succes. Vi endte med at være en delegation på 17 afsted fra alle fire
studiebyer og var godt forberedte efter at have afholdt et fællesmøde inden vi tog afsted.
Vi var deltagende i hele fire events og var derudover til stede til andre spændende debatter, hvor vi
kom med vores holdninger til sundhed og uddannelse og stillede kritiske spørgsmål fra de
medicinstuderendes synspunkt. Det gjorde, at mange lagde mærke til vores tilstedeværelse og vi fik
talt med mange forskellige organisationer.
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Næste års folkemøde ligger i uge 24 og vi håber meget, at mange repræsentanter igen har lyst til at
tage af sted og være aktive i debatten.
Studieundersøgelsen
Efterarbejdet med studieundersøgelsen har være i fuld gang i løbet af foreningsåret. Vi har blandt
andet fremlagt undersøgelsen for fakultetet i Aalborg og skal i forlængelse heraf præsentere den på
DSMU’s årsmøde i Århus til november. Desuden har vi diskuteret undersøgelsen med politikere og
aftagerpanelet i København samt fremlagt den på dette års AMEE i Basel. Fokus i Basel var på den
mistrivsel blandt de studerende studieundersøgelsen har vist og omkring 100 var forbi for at høre
oplægget.
Desuden gav turen en masse inspiration og idé til det kommende år i UPU og skabte også grobund for
et større samarbejde med medicinerrådet i København frem i tiden.
Arbejdet med studieundersøgelsen 2019 skal så småt til at gå i gang og er noget der vil blive kigget på
i løbet af efteråret, således den kan blive endelig færdiggjort og klar til udsendelse i løbet af
forårssemestret 2019.
UPU næste år
De næste fokuspunkter for UPU bliver som nævnt studieundersøgelen, men derudover vil der også
være fokus på ’Fremtidens læge’ og det nye interessentprogram. Ydermere håber vi på at kunne sætte
fokus på det kommende folketingsvalg med f.eks. arrangementer for de studerende.

På vegne af UPU,
Linnea Gerdes

Universitetsansattes udvalg (UAU)
Endnu et år er gået og for Universitetsansattes Udvalg har det været et spændene år.
Foreningsåret 2018
2018 var et overenskomstpræget år, et år med nogle spændene sager vi har behandlet og et år hvor i
særlig grad har samarbejdet med vores venner i SUL. Det har ikke været et år uden frustrationer,
frustrationer over at vente, frustrationer over at blive mødt af forhindringer i form af bureaukrati og
usikre tider. Blandt andet er det blevet til en statistik fra alle landets universiteter, en sag med Aarhus
Universitet omkring undervisningsmateriale, pensionssager, m.m.
Overenskomsten
Grundet det lange og hårde forløb i forligsen mod CFU endte Moderniseringsstyrelsen med at give os
ét møde til at forhandle en overenskomst. Dette menes, ifølge AC skyldes dette primært at MS overså
universitetsoverenskomsten og de derfor blot ønskede at begrave den. Mødet hvor kort og modvillige
vores modpart end var lykkedes det at få forhandlet lønstigninger hjem. SUL og FADL er begge glade
for resultatet på trods af en lidt flad følelse efter forhandlingsmødet.
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Samarbejde med SUL
På vegne af UT kan jeg berette at forholdet mellem FADL og SUL aldrig har været bedre, vi har deltaget
i flere af deres bestyrelsesmøder og den omfangsrige mødekalender foråret igennem har produceret
et stærkt sammenhold. Desværre stopper forpersonen og næstforpersonen Rasmus og Signe da de
begge er færdiguddannet, men vi kan glæde os til nye bekendtskaber der skal gøres i 2018.
Samarbejde med AC
Sammen med SUL har UAU deltaget i møder med AC vedrørende OK18, vores indgåelse i CFU forliget
som angiveligt blev cementeret i ordlyden af resultatpapiret. I det kommende foreningsår kommer vi
til at gennemgå vores respektive dækningsområder – da AC er på vej ind på vores område.
HK
Ydermere skal vi se frem mod en ny grænseaftale med HK ligeledes omkring dækningsområder. 2018
bliver et spændende år for alle medlemmer i de Universitetsansattes Udvalg.
Med venlig hilsen
Mads Koch
Formand for Universitetsansattes Udvalg

FADL’s forlag
Der har i de sidste mange år været snak om den turn-around proces, som forlaget har været igennem
siden 2009. Efter de sidste to års negative resultater har vi igen vendt udviklingen, så det går den
rigtige vej. Omsætningen har vokset støt igennem årene og er budgetteret til 13 millioner kr. i 2018.
Forlaget har i det seneste år fået massiv eksponering i den danske presse. Myteserien, der nu omfatter
ni bøger, er meget populær. 100 myter om graviditet og fødsel har både haft et indslag i TV2 News og
Aftenshowet og har desuden været i Politiken, BT, MetroXpress, Berlingske og på P1. De nyeste bøger
i serien hedder 100 myter om sex og 100 myter om kærlighed og forelskelse, og af nye kogebøger kan
nævnes Sund med chokolade og Grøntsagsglæde.
Nogle af de medicinske titler er i løbet af året blevet opdateret, og derudover er der kommet helt nye
titler. For nylig er de nyeste udgaver af Reumatologi og Psykiatri udkommet, og i januar udkom første
udgave af Almen Medicin, der er vores bud på en pensumdækkende bog i dette fag. Kittelbøgerne
fornyes bla. med et andet design, og Akutte gynækologiske og obstetriske tilstande, der er et nyt skud
på stammen, er netop udkommet.
2018 er det store sygeplejeår med udgivelsen af mange nye titler. EKG i sygeplejen, Folkesygdomme
og Projektledelse for sundhedsprofessionelle er kun nogle af disse. Med bogen Klinisk Lederskab
dækker vi et kernebegreb i den nye studieordning på sygeplejerskeuddannelsen. Platformen Nurse To
Be er blevet lanceret, der har til formål at give inspiration til sygeplejestudiet og livet som ny
sygeplejerske med spændende artikler, tips og madopskrifter.
Forlaget udfordres af piratkopiering på medicinstudiet, der medfører, at selv de nyeste bøger
cirkulerer som pdf-filer blandt de studerende. Hvis dette bliver et voksende problem kan det påvirke
muligheden for at udgive bøger fremover, så det er et problem, der tages alvorligt.
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Det har været et spændende og udfordrende år, og jeg ser frem til endnu et år, hvor forlaget
fortsætter med at levere gode bøger til både medicinstuderende, sygeplejestuderende og den brede
befolkning.

Med venlig hilsen

Josefine Tangen Jensen
Formand for bestyrelsen i FADL’s Forlag

Side 23 af 66

FADL | Nørre Allé 32 | 8000 Aarhus C |
Tlf.: 4060 5090 |
Mail: administration@fadl.dk | www.fadl.dk |

Foreningen af Danske Lægestuderende
Generalforsamling 2018 - Aarhus Kredsforening

Koncernregnskab
Dette indeholder regnskab for både Aarhus Kredsforening samt medicinerladen, da kredsforeningen
ejer medicinerladen.

For mere uddybende regnskab, se bilag 1.
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Budget 2018/2019

Antal Kontingentpligtige:

Indtægter:

1003

Kontingenter
Kontingent - vagtaktive
Kontingenter i alt

1110
1120
1140

HF Kontingent og Forhandlingsfond
Hovedforening kontingent
Hovedforening forhandlingsfond
Samdrift
HF Kontingent & Forhandlingsfond i alt

1170

Andre Indtægter
Andre Indtægter
Andre Indtægter i alt
Indtægter i alt

1.750
Budget
2018/2019

2.310.000
2.310.000

-1.246.000
-35.000
-430.500
-1.711.500

0
0
598.500

Udgifter:

3005
3007
3010
3015
3020
3030
3040
3050
3060
3065
3070
3080
3090
3100
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Lønninger
Studentermedhjælper
Rep. Formand
AM-Indkomst
Kørsel
Medarbejder ATP
Virksomhed ATP
Medarbejder pension
Virksomhed pension
AM-indkomst feriepenge
Feriepenge regulering
Lønsumsafgift
AES, finanseringsbidrag, barsel
Lønrefusion
Diverse personaleudgifter
Lønninger i alt

-106.080
-22.500
0
0
-500
-700
0
0
-13.260
0
-16.000
-3.000
0
-7.000
-169.040
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3510

Lokaleomkostninger
Husleje, incl. varme, reng. mv.
Lokaleomkostninger i alt

-150.000
-150.000

4005
4010
4020
4025
4030
4040
4050
4060
4080
4090
4100
4110
4120
4130
4140
4150
4155
4156
4160
4174
4170
4175
4176
4180
4185
4190
4195
4200
4210
4215

Administrations udgifter
Telefon
Nets gebyr
Porto og øvrige gebyr
Epay/ mobilepay mv.
Representation
Personaleseminar
Transport/rejseomkostninger
FADL-stickers
Kontorartikler
Ansættelse af personale
Diverse
Fortæring, møder osv.
Annoncer
Adm. gebyr fra huset
Kassedifferencer
Bogføringsassistance
Revision
Samlet betaling
Danløn gebyr
Fælles Tryksager
EDB-udstyr
Markedsføring
Kittelkort
Software
Forsikringer
Gårdfesten
Afsatte afskrivninger
Afskrivninger, Software
Afskrivninger, Driftsmidler
Inventar
Administrations udgifter i alt

-7.500
-25.000
-3.000
-5.000
0
0
0
-5.500
-10.000
0
-3.000
-3.000
0
150.000
0
0
-60.000
0
-2.000
-5.000
-23.000
-10.000
-10.000
-9.800
-15.000
-35.000
0
0
0
0
-81.800

Repræsentantskabet
Parl.arbj.formandsskabet
Fortæring - rep.møder
Fortæring - udvalgsmøder ÅKF
Fortæring - andre møder
Transportudgifter rep.
Arbejdsweekender
Landsrepræsentantskabsmøde
Julefrokost

0
-18.000
0
-3.000
-12.000
-25000
0
-1.000

5010
5020
5030
5040
5050
5060
5065
5080
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5090
5095
5100

5510

Medlemsarrangementer, Aarhus
Gaver
Internationalt arbejde
Repræsentantskabet i alt
Generalforsamling
Fortæring, kørsel, mv. ved generalfors.
Generalforsamling i alt

-25.000
-1.500
-16.751
-102.251

-45.000
-45.000

Aalborg
Mødeudgifter
Transport
Medlemsarrangementer, Aalborg
Tilskud til bolig i Aalborg, udløber ultimo december
2020
Aalborg i alt

-90.000
-135.000

5805
5810
5815
5820
5830
5831
5832
5840
5845
5850
5860
5865

Faglige aktiviteter
Efteruddannelsespulje
Diverse kursusudgifter
Bachelorkurser
Kursusindtægter
Løn kursussekretær
Am-indkomst FP
ATP
Løn undervisere
Eksterne Undervisere
Faglige aktiviteter - Diverse
Rus-intro
Aalborg-Århus Workshop
Faglige aktiviteter i alt

115.000
-1.000
-30.000
0
-40.000
-17.500
-800
-100.000
-48.000
-5.000
-15.000
0
-142.300

5910
5920
5930
5940
5950
5960
5970

ACUTA
Trykning af Acuta
Mødeudgifter
Diverse
EDB, software, internet
Annonce indtægter
Refunderet Århus Universitet
Afskrivning, Acuta
ACUTA i alt

5705
5707
5710
5720
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-15.000
0
-30.000

-15.000
-5.000
-2.500
-2.000
5.000
21.895
0
2.395
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6010
6020
6021

Tilskud
Paragraf 7 ansøgninger Aarhus
Paragraf 7 ansøgninger Aalborg
Paragraf 7 efterslæb Aalborg 2018
Tilskud i alt

-57.500
-7.500
-5.000
-65.000

7010
7020
7030
7040

Renter
Renteindtægter
Gebyrer
Øvrige renteudgifter
Ikke fradragsberettigede renter
Renter i alt

-8.000
-4.200
0
0
-12.200

Udgifter i alt

-900.196

Resultat i alt

-301.696

Udlejning

8041
8042
8043
8046
8050
8060
8070
8071
8072
8080
8090
8100
8101
8102
8110
8111
8112
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Lejeindtægt
Lejeindtægt, Røde Kors (Forhuset og kælder)
Aconto varme, Røde Kors
Aconto driftsudgift, Røde Kors
Kælder
Lejeindtægt, ML
Lejeindtægt, KF
Lejeindtægt, Sherpa (4. sal)
Aconto varme, Sherpa
Aconto driftsudgift, Sherpa
Rengøring, ML
Udlejning mødelokaler
Lejeindtægt, Ungdommens Røde Kors (2. sal)
Aconto varme, Ungdommens Røde Kors
Aconto driftsudgift, Ungdommens Røde Kors
Lejeindtægt, Digital Guest (3. sal)
Aconto varme, Digital Guest
Aconto driftudgift, Digital Guest
Lejeindtægt i alt

469.400
27.050
38.900
0
100.000
150.000
134.600
6.250
12.500
28.469
0
112.000
7.000
14.000
120.000
7.000
14.000
1.241.169
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8220
8230
8240
8250
8255
8260
8270
8280
8285
8290
8300
8310
8320
8330
8331
8340
8350
8351
8352
8360
8370
8380

Lejeudgifter
Prioritetsrenter
Ejendomsskat
Renovation
Forsikring
Alarm
El og vand
Varme
Rengøringsløn
Stofa
Vinduespolering og snerydning
Rengøringsart., vask, rens
Diverse udgifter, forhuset
Adm. udgifter til kredsfore.
Reparation og vedl.
Reparation og vedl. Forhuset
Mindre nyanskaffelser
Ej lønsumspligtig løn
Am-indkomst Feriepenge
Kilometerpenge
Afskrivninger Bygninger
Udlæg Poul
Kopimaskine
Lejeudgifter i alt
Resultat udlejning

8460

SKAT
Udskudt skat
SKAT i alt
RESULTAT TOTAL
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0
-96.000
-13.000
-15.000
-10.000
-40.000
-90.000
-75.000
-3.800
-30.000
-20.000
-10.000
-150.000
-100.000
-10.000
0
-50.000
-6.250
-1.500
-150.000
0
0
-870.550
370.619

0
68.923
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Forslag til vedtægtsændringer
Grammatiske og stilistiske ændringer - se mere i bilag 4
Forslag:
FADL Aarhus Kredsforenings vedtægter bærer for nuværende præg af at være blevet skrevet om og
rettet i ad flere omgange med sigte på indhold og knap så meget på form. Dette betyder, at nogle ord
staves forskelligt i forskellige paragraffer, og at der er en del slå- og tastefejl samt en række
grammatiske og stavefejl strøet ud over vedtægterne. For at gøre vedtægterne mere læsevenlige har
vi derfor udarbejdet denne grammatiske og stilistiske pakke af opdateringer af vedtægterne. Vi
foreslår, at denne vedtages som en samlet pakke af vedtægtsændringer, da ingen af ændringerne har
indflydelse på ordlyden eller betydningen af vedtægterne, i stedet for at hver enkelt ændring stemmes
igennem for sig.
Nedenfor kan ses en skematisk oversigt over de omtalte ændringer.

Generelt:
•

Stavning af Aarhus ensrettes til udelukkende at blive stavet med dobbelt-A og ikke Å
o Rationale: Nogle gange staves Aarhus på den ene, andre gange på den anden måde i
vedtægterne. Da Aarhus nu er den officielle stavemåde, foreslår vi, at vi ensretter
stavningen i alle vedtægterne til denne.
Genitiv af FADL ensrettes til FADL’s (og ikke FADLs)
o Rationale: Nogle gange bruges genitiven FADLs, andre gange FADL’s. Genitiv af
forkortelser, som kan udtales som et ord (FADL, NATO, UNESCO etc.) kan man skrive
med eller uden apostrof på dansk, mens andre forkortelser altid skal have apostrof.
Det foreslås, at vi holder os til apostrof + s (FADL’s, HF’s) for alle forkortelser, da dette
skaber mindst forvirring og altid er korrekt.

•

Specifikke rettelser:
§
1

Stk. Kommentar
Manglende
punktum

2

1

3

-

4

1

5

3

6

2
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Stort
bogstav i
Forlag
Apostrof i
HF-genitiv
(ikke accent
aigu (´))
Forkert
komma
Manglende
komma
Stavefejl

Nuværende
(i det følgende benævnt “Aarhus
Kredsforening”) Aarhus
Kredsforening
FADLs forlag

Rettet udgave
(i det følgende benævnt “Aarhus
Kredsforening”). Aarhus
Kredsforening
FADL’s Forlag

HF´s

HF’s

der kan dokumentere, at have
bopæl i Aarhus
Medicinerladens Bestyrelse har
ansvaret for at der
medlemsskabet

der kan dokumentere at have
bopæl i Aarhus
Medicinerladens Bestyrelse har
ansvaret for, at der
medlemskabet
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7

3

7

3

9

1

9

1

9

3

9

3

9

7

Forkert
komma

9

9

Manglende
genitiv

10 7

11 2
12 3
13 1

13 1
13 2
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Manglende
kommaer
Manglende
komma
Forkert brug
af stort
bogstav
Forkert
komma
Manglende
mellemrum
Manglende
mellemrum

de organisationer der er bevilliget
støtte opkræve de
Overskrides tidsfristen bortfalder
bevillingen
Formanden

de organisationer, der er bevilliget
støtte, opkræve de
Overskrides tidsfristen, bortfalder
bevillingen
formanden

erlægges efter regler, fastsat af
repræsentantskabet
inden for det afsatte tidsrum.I
følgende
repræsentantskabsmedlemmer”
(§9 stk.10), ved fratagelse af
medlemskab (§4 stk. 4),ved
fratagelse af mandat (§9 stk. 9)
eller ved personalemæssige
forhold
der med repræsentantskabet som
overordnet myndighed, udgør
Medicinerladens ledelse
Repræsentantskabet kan med 2/3
flertal beslutte at fratage de under
§ 9 stk. 5-8 valgte deres mandat

Forkert
navn på
AAU
Manglende t
Manglende
komma
Linjeskift
efter ”§ 10,
stk. 1.”

Aalborg Universitetet

erlægges efter regler fastsat af
repræsentantskabet
inden for det afsatte tidsrum. I
følgende
repræsentantskabsmedlemmer”
(§9 stk. 10), ved fratagelse af
medlemskab (§4 stk. 4), ved
fratagelse af mandat (§9 stk. 9)
eller ved personalemæssige
forhold
der med repræsentantskabet som
overordnet myndighed udgør
Medicinerladens ledelse
Repræsentantskabet kan med
2/3’s flertal beslutte at fratage de
under § 9 stk. 5-8 valgte deres
mandat
Aalborg Universitet

Lovlig indkaldt

Lovligt indkaldt

6 medlemmer af samme måtte
forlange dette og skal indkaldes
– Fastsættelse af rammebeløb for
parlamentarikerkompensation, jf.
§ 10, stk. 1. 9. Valg af
repræsentantskabsmedlemmer

Manglende
bindestreg
Manglende
t

2 årig

6 medlemmer af samme måtte
forlange dette, og skal indkaldes
– Fastsættelse af rammebeløb for
parlamentarikerkompensation, jf.
§ 10, stk. 1.
9. Valg af
repræsentantskabsmedlemmer
2-årig

simpel stemmeflertal

simpelt stemmeflertal
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Uaktuelle vedtægter – se mere i bilag 5
Forslag:
FADL Aarhus Kredsforenings vedtægter har på nogle punkter ikke fulgt med udviklingen, og der er
derfor nogle vedtægter, som i dag enten ikke er relevante eller som bevidst ikke er blevet fulgt i årevis.
Disse ønsker vi at slette fra vedtægterne. Især påtænkes enhver nævnelse af DLVV samt en vedtægt
om et ekstra gebyr for at deltage i kurser, hvis man er genindmeldt FADL-medlem. Vi opfordrer ikke
til, at der spekuleres i medlemskab af FADL, men ønsker på den anden side ikke at uddele
dummebøder til FADL-medlemmer, der af den ene eller anden årsag ikke har været medlem i en
kortere periode, da dette kunne afholde tidligere medlemmer fra at genindmelde sig og på den måde
forårsage mere skade end gavn. Desuden bør det fremgå af vores vedtægter, at det er muligt at betale
kontingent på månedlig basis.

§ Stk. Kommentar
2 1
DLVV eksisterer ikke længere, og
Aarhus og Odense Kredsforenings
medejerskab af dette er derfor ikke
længere aktuelt at have med i
vedtægterne.
6 2
Ifølge vores tidligere bogholder
Jeanette Schwartz har vi ikke
praktiseret at opkræve gebyr fra
genindmeldte medlemmer for at
deltage i kurser i flere år, hvorfor
denne vedtægt ikke længere er aktuel.

Del, der ønskes slettet
Herudover bestyrer Århus Kredsforening,
sammen med Odense Kredsforening, delvist
den selvejende institution Danske
Lægestuderendes Vagtbureau Vest, der
formidler vagtarbejde til Lægestuderende.
Såfremt et genindmeldt medlem indenfor det
første år af genindmeldelsesperioden ønsker
at følge kurser, der udbydes af FADL, skal
medlemmet pr. kursus betale et beløb, der
svarer til halvdelen af et halvt års
medlemskontingent.

4 3

Hvis genindmeldelse sker i et senere semester
henvises til § 6 stk. 3.

Der henvises (vist nok) i virkeligheden
til §6 stk. 2, og hvis denne ændres til,
at der ikke længere skal være en straf
for at være udmeldt i en periode på
studiet, er resten af §4 stk. 3
dækkende.
9 7
DLVV eksisterer ikke længere, og
Aarhus Kredsforenings involvering i
dette er derfor ikke længere aktuelt at
have med i vedtægterne.
§ Stk. Kommentar
6 1
Det har nu i lang tid været muligt at
betale sit medlemskontingent på
månedlig basis, og det bør derfor også
fremgå af vedtægterne.
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samt tre lægestuderende til Danske
Lægestuderendes Vagtbureau Vests bestyrelse
(jf. Vagtbureauets vedtægter)
Del, der ønskes tilføjet
Medlemskontingentet betales månedligt eller
halvårligt og reguleres årligt
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Kritiske revisors honorering
Forslag:
De kritiske revisorer yder en vigtig indsats for at sikre, at FADL Aarhus’ penge bruges forsvarligt.
Formuleringen i vedtægterne er utydeligt, fordi vi reelt ikke ved på forhånd, om de kritiske revisorer
skal have betaling for deres arbejde. Det skal være frivilligt og ulønnet at være kritisk revisor:
vedtægten slettes og §10 stk. 5-7 omdøbes til hhv. stk. 4-6.

§10 stk. 4 slettes:
Hver af de kritiske revisorer kan årligt honoreres med op til kr. 2.000 fra Århus Kredsforening. Ethvert
medlem kan under den årlige generalforsamling, efter de kritiske revisorer har fremlagt det reviderede
regnskab, indstille hver af de kritiske revisorer til honorering. De kritiske revisorer må herudover ikke
modtage honorar af Århus Kredsforening.

Præcisering af paragraf 7 puljen
Forslag: Den nuværende formulering af §7-puljen i vores vedtægter er tvetydig, og det har fx ikke
været klart, hvilke foreninger fra hvilke universiteter, der kan søge midlerne fra puljen. FADL Aarhus’
Repræsentantskab 2016/2017 vedtog, at der skulle være en separat pulje til Aalborg Lokalenhed, og
dette bør også være reflekteret i vedtægterne. Endelig bør det klargøres, hvad betingelserne er for at
få udbetalt pengene.
Nuværende formulering af §7:
§ 7 stk. 1
Sundhedsorienterede studenterorganisationer kan søge om støtte, bevilget af generalforsamlingen.
Ansøgning om støtte skal formuleres skriftligt, være repræsentantskabet i hænde senest 1. maj for
uddeling i foråret eller 1. november for uddeling i efteråret og skal være ledsaget af et budget og en
motivation.
§ 7 stk. 2
Generalforsamlingen fastsætter hvert år, efter indstilling fra repræsentantskabet, et rammebeløb,
indenfor hvilket repræsentantskabet kan yde støtte i henhold til § 7 stk. 1 og 2. Generalforsamlingen
kan ikke vedtage et beløb der overstiger det af repræsentantskabet indstillede. Beløbet fastsat på
generalforsamlingen uddeles to gange årligt i to tilstræbt ligeligt fordelte puljer.
§ 7 stk. 3
Medicinske studenterorganisationer, der ønsker støtte udbetalt, jævnfør § 7 stk. 1 og 2, skal de
organisationer der er bevilliget støtte opkræve de tildelte beløb senest 1 måned efter svarbrev fra
repræsentantskabet er udsendt. Overskrides tidsfristen bortfalder bevillingen.
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Foreslåede ændringer:
§ 7 stk. 1
Sundhedsorienterede studenterorganisationer Studenterorganisationer med tilknytning til
Lægeuddannelsen ved Health på Aarhus Universitet eller Lægeuddannelsen ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet kan søge om støtte, bevilget af
generalforsamlingen. Ansøgning om støtte skal formuleres skriftligt, være repræsentantskabet i
hænde senest 1. maj for uddeling i foråret eller 1. november for uddeling i efteråret og skal være
ledsaget af et budget og en motivation.
§ 7 stk. 2
Generalforsamlingen fastsætter hvert år, efter indstilling fra repræsentantskabet, et rammebeløb for
hvert fakultet. Repræsentantskabet i Aarhus står for at uddele puljen til ansøgere i Aarhus, og
repræsentantskabet i Aalborg står for at uddele puljen til ansøgere i Aalborg, indenfor hvilket
repræsentantskabet kan yde støtte i henhold til § 7 stk. 1 og 2.
§7 stk. 3
Generalforsamlingen kan ikke vedtage et beløb der overstiger det af repræsentantskabet indstillede.
Beløbet fastsat på generalforsamlingen uddeles to gange årligt i to tilstræbt ligeligt fordelte puljer
med hver sin ansøgningsrunde hvert semester.
§ 7 stk. 34
De studenterorganisationer, der er bevilliget støtte, skal opkræve det tildelte beløb senest 1 måned
efter svarbrev fra repræsentantskabet er udsendt. Overskrides tidsfristen, bortfalder bevillingen.
Medicinske studenterorganisationer, der ønsker støtte udbetalt, jævnfør § 7 stk. 1 og 2, skal de
organisationer der er bevilliget støtte opkræve de tildelte beløb senest 1 måned efter svarbrev fra
repræsentantskabet er udsendt. Overskrides tidsfristen bortfalder bevillingen.

Kontingentnedsættelse ved barsel eller værnepligt
Forslag:
Hvis man under sit medicinstudium får orlov pga. barsel eller værnepligt, kan man nedsættes i
kontingent det pågældende semester. Hvis orloven strækker sig ud over et enkelt semester, kan man
genansøge om kontingentfritagelse. Vi støtter os op ad Lægeforeningens regler på området, hvor man
kan få nedsat kontingentet med 50 % i den periode, man er på orlov.
Tilføjelse af §6 stk. 6
Såfremt et medlem får orlov fra studiet grundet barsel eller værnepligt, kan medlemmet få
kontingentnedsættelse på 50 % det pågældende semester. Kontingentet kan kun nedsættes for ét
semester ad gangen, og såfremt orloven strækker sig længere, må medlemmet ansøge igen.
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Bilag
Bilag 1 – Koncernregnskab

¨
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Bilag 2 – Internt regnskab for Aarhus kredsforening
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Bilag 3 – Hovedforeningens regnskab 2017

Side 39 af 66

FADL | Nørre Allé 32 | 8000 Aarhus C |
Tlf.: 4060 5090 |
Mail: administration@fadl.dk | www.fadl.dk |

Foreningen af Danske Lægestuderende
Generalforsamling 2018 - Aarhus Kredsforening

Bilag 4 - Grammatiske og stilistiske ændringer
Vedtægterne beskriver det grundlæggende regelsæt for foreningens virke.
Afsnit 1 – Navn, formål m.v.

§1
Foreningens navn er “Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), Aarhus
Kredsforening” (i det følgende benævnt “Aarhus Kredsforening”).”) Aarhus
Kredsforening er medlem af FADL’sFADLs Hovedforening.
§ 2 stk. 1
AarhusÅrhus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes
økonomiske og faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og drive
Medicinerladen under AarhusÅrhus Kredsforening. Endvidere forestår AarhusÅrhus
Kredsforening driften af medlemsbladet “Acuta”, driften af AarhusÅrhus Kredsforenings
ejendom og yder i øvrigt støtte til almennyttige formål indenfor sociale, kulturelle og
sundhedsmæssige områder. Herudover bestyrer Århus Kredsforening, sammen med
Odense Kredsforening, delvist den selvejende institution Danske Lægestuderendes
Vagtbureau Vest, der formidler vagtarbejde til Lægestuderende. Århus Aarhus
Kredsforening er tillige medejere af FADL’s ForlagFADLs forlag.
§ 2 stk. 2
Repræsentantskabet kan, eventuelt i samarbejde med FADL’sFADLs kredsforeninger i
København og Odense, tage initiativ til, at der udarbejdes retningslinier for den
gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjemlet mulighed for i overenskomsterne. Den
nærmere fordeling af gennemsnitspuljer på forskellige typer vagttagere og eventuel
regional fordeling mellem de enkelte kredsforeninger udarbejdes efter beslutning af
FADL’s hovedbestyrelse.
§ 2 stk. 3
Aarhus Kredsforening har hjemsted i Aarhus, og adressen er Nørre Allé 32, 8000 Aarhus
C.
§3
Aarhus Kredsforening, dens repræsentantskab og dens medlemmer er underlagt
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bestemmelser fastsat i FADL’s Hovedforenings (HF’sHF´s) love, samt beslutninger
truffet af Hovedbestyrelsen (HB).
Afsnit 2 – Medlemskab

§ 4 stk. 1
Som medlemmer af Aarhus Kredsforening optages lægestuderende ved Health på
Aarhus Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.
Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnå s for lægestuderende ved landets øvrige
universiteter, der kan dokumentere, at have bopæl i Aarhus Kredsforenings geografiske
områ de. Endvidere kan personer med fast og længerevarende tilknytning til Danmark,
og som læser medicin ved et udenlandsk universitet, ansøge om optagelse som medlem
så fremt de under ophold i Danmark kan dokumentere at have ophold indenfor
Kredsforeningens geografiske områ de. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for
inddeling af landets geografiske områ der.
§ 4 stk. 2
Udmeldelse skal ske skriftligt til Aarhus Kredsforening senest 31/1 for det følgende
forårssemester eller 31/8 for det følgende efterårssemester. Medlemmer, der framelder
sig lægeuddannelsen, betragtes som udmeldte umiddelbart ved frameldelsen fra
studiet. Tilsvarende gælder for kandidater i lægevidenskab.
§ 4 stk. 3
Hvis et medlem ikke senest 2 måneder efter forfaldstid har betalt kontingent eller
anden ydelse fastsat af Aarhus Kredsforening, slettes vedkommende som medlem af
Aarhus Kredsforening. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen (incl.
rykkergebyr). Hvis genindmeldelse sker i et senere semester henvises til § 6 stk. 3.
§ 4 stk. 4
Repræsentantskabet kan med 2/3’s flertal ekskludere et medlem fra Aarhus
Kredsforening, hvis vedkommende ikke følger Aarhus Kredsforenings vedtægter.
Repræsentantskabet kan fastsætte betingelser for en eventuel genopnåelse af
medlemskab. Beslutningen om eksklusion kan indankes for FADL’s Hovedbestyrelse
indenfor 4 uger. Hovedbestyrelsens afgørelse kan af såvel medlemmet som
repræsentantskabet indankes for FADL’s voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig og
bindende for alle parter.
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§ 4 stk. 5
Under bestående konflikttilstande mellem FADL og sygehusmyndigheder eller andre
institutioner kan intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de kollegiale forpligtelser,
som pga. konflikten organisationsmæssigt pålægges Aarhus Kredsforenings
medlemmer.
§ 4 stk. 6
Medlemmer af Aarhus Kredsforening er forpligtiget til at overholde FADL’s til enhver
tid gældende kollegiale vedtægter. Det er ikke tilladt for Aarhus Kredsforenings
medlemmer at påtage sig arbejde i strid med FADL’s overenskomster og lønmæssige
aftaler.
Afsnit 3 – Økonomi

§ 5 stk. 1
Aarhus Kredsforenings regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Revision foretages af 2
kritiske revisorer samt en statsautoriseret eller registreret revisor, der alle vælges på
generalforsamlingen, sidstnævnte efter indstilling fra repræsentantskabet.
§ 5 stk. 2
De kritiske revisorer har pligt til kvartalsvis budgetopfølgning i Aarhus Kredsforening,
samt kritisk revision af Aarhus Kredsforenings koncernregnskab inden forelæggelse på
generalforsamlingen. De kritiske revisorer skal lægge særlig vægt på revision af
midlerne til støtte af almennyttige formål, herunder paragraf 7-pulje og
parlamentarikerkompensation (se desuden § 10, stk. 3). Valgbare til kritiske revisorer
er alle, der er medlem af Aarhus Kredsforening og ikke er ansat i en lønnet stilling af
Aarhus Kredsforening, som underviser i FADL, valgt til repræsentantskabet, eller på
anden vis tilknyttet udvalg under FADL.
§ 5 stk. 3
Aarhus Kredsforenings midler forvaltes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet
har ansvaret for udarbejdelse og vedtagelse af årlige budgetter for Aarhus
Kredsforenings drift, samt at påse overholdelsen af disse. Med hensyn til budgetposter
vedrørende støtte af almennyttige formål (§ 7, stk.1-2) og
parlamentarikerkompensation (§ 10, stk.1) skal disse indstilles til og vedtages af
generalforsamlingen. Dette sker 1 gang årligt. Medicinerladens Bestyrelse har ansvaret
for, at der udarbejdes årlige budgetter, kvartalsregnskaber og årsregnskab, jf.
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Medicinerladens vedtægter. Budget for den samlede forenings- og virksomhedsdrift
skal forevises generalforsamlingen til orientering.
§ 5 stk. 4
Aarhus Kredsforenings medlemmer hæfter ikke personligt for Aarhus Kredsforenings
forpligtelser. Aarhus Kredsforening hæfter udelukkende med sin til enhver tid
eksisterende formue.
§ 5 stk. 5
Aarhus Kredsforening tegnes af formanden samt 3 medlemmer af repræsentantskabet i
forening eller af det samlede repræsentantskab.
§ 5 stk. 6
Ansættelser og afskedigelser af personale i Medicinerladen forestås af Medicinerladens
Bestyrelse, jf. Medicinerladens vedtægter. Ansættelser og afskedigelser af AarhusÅrhus
Kredsforenings øvrige ansatte forestås af repræsentantskabet i henhold til de
udarbejdede retningslinier herfor.
§ 6 stk. 1
Medlemskontingentet betales halvårligt og reguleres årligt jf. § 6 stk. 5, medmindre
generalforsamlingen efter indstilling fra repræsentantskabet bestemmer andet.
Repræsentantskabet fastsætter forfaldstid og rykkerprocedurer/rykkersanktioner. Der
kan pålægges et administrationsgebyr ved manglende tilmelding til betalingsservice.
§ 6 stk. 2
Udmeldelse kan ske med virkning fra 31. august eller 31. januar. Genindmeldelse kan
ske når som helst uden yderligere omkostninger end medlemsskabet. Såfremt et
genindmeldt medlem indenfor det første år af genindmeldelsesperioden ønsker at følge
kurser, der udbydes af FADL, skal medlemmet pr. kursus betale et beløb, der svarer til
halvdelen af et års medlemskontingent.
§ 6 stk. 3
Såfremt der foreligger helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen dispensere fra stk.
2.
§ 6 stk. 4
Medlemmer af FADL tilflyttet fra en anden kredsforening optages som medlemmer af
AarhusÅrhus Kredsforening i den periode, for hvilken der er betalt kontingent i den
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fraflyttende kredsforening. Overflytning sker ved henvendelse til AarhusÅrhus
Kredsforenings sekretariat.
§ 6 stk. 5
Kontingentet pristalsreguleres hvert år den 10. januar på grundlag af udviklingen i
Danmarks Statistiks opgjorte nettoprisindeks det forudgående år (fra januar til
december kvartal).
§ 7 stk. 1
Sundhedsorienterede studenterorganisationer kan søge om støtte, bevilget af
generalforsamlingen. Ansøgning om støtte skal formuleres skriftligt, være
repræsentantskabet i hænde senest 1. maj for uddeling i forå ret eller 1. november for
uddeling i efterå ret og skal være ledsaget af et budget og en motivation.
§ 7 stk. 2
Generalforsamlingen fastsætter hvert å r, efter indstilling fra repræsentantskabet, et
rammebeløb, indenfor hvilket repræsentantskabet kan yde støtte i henhold til § 7 stk. 1
og 2. Generalforsamlingen kan ikke vedtage et beløb der overstiger det af
repræsentantskabet indstillede. Beløbet fastsat på generalforsamlingen uddeles to
gange å rligt i to tilstræbt ligeligt fordelte puljer.
§ 7 stk. 3
Medicinske studenterorganisationer, der ønsker støtte udbetalt, jævnfør § 7 stk. 1 og 2,
skal de organisationer, der er bevilliget støtte, opkræve de tildelte beløb senest 1 må ned
efter svarbrev fra repræsentantskabet er udsendt. Overskrides tidsfristen, bortfalder
bevillingen.
Afsnit 4 – Repræsentantskabet

§ 8 stk. 1
Repræsentantskabet består af minimum 11 og maksimum 18
repræsentantskabsmedlemmer, der er derudover mulighed for op til 3 suppleanter.
Man kan ikke stille op som suppleant. Dette sker i tilfælde af kampvalg til bestyrelsen,
hvor dem med 19., 20. og 21. flest stemmer bliver suppleanter.
§ 8 stk. 2
Generalforsamlingen vælger det samlede repræsentantskab ved tillidsvalg ved absolut
flertal, uanset om der opstår kampvalg eller ej.
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§ 8 stk. 3
Valgbare er alle, som ifølge § 4 stk. 1 er medlem af Aarhus Kredsforening, og som ikke er
ansat i en lønnet stilling af Aarhus Kredsforening.
§ 8 stk. 4
Funktionstiden for de valgte begynder på det konstituerende repræsentantskabsmøde
senest 3 uger efter valget og varer indtil det konstituerende møde efter næste
generalforsamling.
§ 9 stk. 1
Repræsentantskabet indkaldes til møde af formandenFormanden eller 2
repræsentantskabsmedlemmer med mindst 3 dages varsel. Rejsegodtgørelse, evt. anden
godtgørelse for udlæg, erlægges efter regler, fastsat af repræsentantskabet.
§ 9 stk. 2
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 2/3 af de valgte
repræsentantskabsmedlemmer nedrundet til det nærmeste antal personer er mødt. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 9 stk. 3
I tilfælde af manglende beslutningsdygtighed eller ved forudgående aftale i
repræsentantskabet, kan repræsentantskabet tage beslutninger via netafstemning.
Afstemningspunkterne skal forud for afstemningen være behandlet på et lovligt
indkaldt repræsentantskabsmøde. Netafstemningen skal foregå over mindst 5 hverdage,
og 2/3 af de valgte repræsentantskabsmedlemmer nedrundet til det nærmeste antal
personer skal have stemt inden for det afsatte tidsrum. I følgende tilfælde kan
netafstemning ikke bruges: ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, (§9 stk. 4),
ved vedtagelse eller ændringer i “Retningslinier for parlamentarikerkompensation”
(§10 stk. 2) eller “Retningslinier for orlov for repræsentantskabsmedlemmer” (§9 stk.
10), ved fratagelse af medlemskab (§4 stk. 4), ved fratagelse af mandat (§9 stk. 9) eller
ved personalemæssige forhold.
§ 9 stk. 4
Forslag om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun besluttes, hvis 2/3 af
samtlige repræsentantskabsmedlemmer stemmer for.
§ 9 stk. 5
På første repræsentantskabsmøde efter valget konstituerer repræsentantskabet sig
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med en formand, der som udgangspunkt er Hovedbestyrelsesansvarlig, en politisk
kasserer og 1-2 politiske medlemmer. Sidstnævnte kan efter omstændighederne
pålægges særlige ansvarsområder. Disse 3-4 personer udgør AarhusÅrhus
Kredsforenings formandskab, den daglige politiske ledelse. Den daglige politiske ledelse
er bemyndiget til at træffe afgørelser i uopsættelige sager. Sager, hvori den daglige
politiske ledelse har truffet afgørelse, skal efterfølgende sættes på dagsordenen til
repræsentantskabsmøderne til orientering. Den daglige politiske ledelse er endvidere
bemyndiget til at tage endelig stilling til småsager jfr. gældende forretningsorden. Den
politiske kasserer udarbejder i samarbejde med AarhusÅrhus Kredsforenings
regnskabsansvarlige årlige budgetter. Disse forelægges repræsentantskabet til
godkendelse.
§ 9 stk. 6
På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen nedsættes en række
udvalg.
§ 9 stk. 7
På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen vælger
repræsentantskabet Medicinerladens bestyrelse, der med repræsentantskabet som
overordnet myndighed, udgør Medicinerladens ledelse (jf. Medicinerladens vedtægter),
samt tre lægestuderende til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vests bestyrelse (jf.
Vagtbureauets vedtægter).
§ 9 stk. 8
Der vælges repræsentanter og suppleanter til Hovedforeningens interne organer i
henhold til Hovedforeningens love. Repræsentantskabets formand er født medlem af
Hovedbestyrelsen.
§ 9 stk. 9
Repræsentantskabet kan med 2/3’s flertal beslutte at fratage de under § 9 stk. 5-8
valgte deres mandat.
§ 9 stk. 10
Repræsentantskabet kan med simpelt flertal bevilge et eller flere medlemmer af
repræsentantskabet orlov, når betingelserne i det af repræsentantskabet vedtagne
“Retningslinier for orlov for repræsentantskabsmedlemmer” er opfyldt. Et
repræsentantskabsmedlem, der har orlov, tæller ikke med ved afgørelse af om
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quorumkravet i § 9 stk. 2-3 er opfyldt. Vedtagelse af eller ændringer i “Retningslinier for
orlov for repræsentantskabsmedlemmer” forudsætter at 2/3 af alle valgte
repræsentantskabsmedlemmer er til stede.
§ 9 stk. 11
Ved stemmelighed i repræsentantskabet bortfalder forslaget.
§ 9 stk. 12
Alle medlemmer af AarhusÅrhus Kredsforening har ret til at overvære
repræsentantskabsmødernes åbne punkter. Repræsentantskabet kan desuden give
både medlemmer og andre, som af særlige grunde ønsker at deltage i
repræsentantskabsmøder, tilladelse til – uden stemmeret – at deltage i diskussionerne.
§ 9 stk. 13
Repræsentantskabet skal senest 2 dage før hvert møde offentliggøre dagsordenen for
mødet ved opslag på AarhusÅrhus Kredsforenings sekretariat og på FADL’sFADLs
hjemmeside.
§ 9 stk. 14
Repræsentantskabet skal senest 1 uge efter et referats godkendelse offentliggøre dets
åbne punkter ved opslag på AarhusÅrhus Kredsforenings sekretariat og på
FADL’sFADLs hjemmeside.
§ 10 stk. 1
Repræsentantskabsmedlemmer kan søge kompensation for udført arbejde efter
“Retningslinier for parlamentarikerkompensation”, der fastlægges efter § 10 stk. 2.
Repræsentantskabet skal godkende de enkelte ansøgninger. Summen af de udbetalte
kompensationer må ikke overstige det beløb, som den årlige generalforsamling har
fastlagt i AarhusÅrhus Kredsforenings budget. Ansøgninger kan ikke imødekommes,
hvis mere end 1/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer imod.
§ 10 stk. 2
Der kan ydes kompensation for arbejdsopgaver, der vedrører driften af Aarhus
Kredsforening, herunder formands- og kassererarbejde samt opgaver vedr.
Medicinerladen. Det er en forudsætning, at arbejdet enten kun kan udføres af en
parlamentariker, eller at opgaven på anden vis ville have kostet Aarhus Kredsforening
penge. Desuden kan der ydes kompensation for ekstraordinært udvalgsarbejde med
relevans for Aarhus Kredsforenings drift. Nærmere retningslinjer for ansøgning om
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parlamentarikerkompensation fastsættes i “Retningslinjer for
parlamentarikerkompensation”, der vedtages af repræsentantskabet i enstemmighed og
godkendes af generalforsamlingen.
§ 10 stk. 3
De af generalforsamlingen valgte kritiske revisorer skal mindst hvert kvartal gennemgå
og eventuelt overfor repræsentantskabet påtale bevilgede kompensationer.
Uoverensstemmelse mellem revisorerne og repræsentantskabet vedrørende
beløbsfastsættelse kan medføre, at de kritiske revisorer i forening kan foranledige, at
der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
§ 10 stk. 4
Hver af de kritiske revisorer kan årligt honoreres med op til kr. 2.000 fra AarhusÅrhus
Kredsforening. Ethvert medlem kan under den årlige generalforsamling, efter de
kritiske revisorer har fremlagt det reviderede regnskab, indstille hver af de kritiske
revisorer til honorering. De kritiske revisorer må herudover ikke modtage honorar af
AarhusÅrhus Kredsforening.
§ 10 stk. 5
Enhver af repræsentantskabet godkendt parlamentarikerkompensation skal med
beløbets størrelse, arbejdets art og omfang samt modtagerens/modtagernes navne
fremgå af repræsentantskabets mødereferater. Desuden skal
parlamentarikerkompensationerne med ovennævnte specifikationer samt de
“Retningslinier for parlamentarikerkompensation”, som beløbene er godkendt efter,
offentliggøres med indkaldelsen til generalforsamlingen, jævnfør § 12 stk. 2.
§ 10 stk. 6
“Retningslinjer for bespisning til møder i repræsentantskabet og julegaver” og
ændringer hertil vedtages af generalforsamlingen, efter oplæg fra repræsentantskabet,
ved absolut flertal.
§ 10, stk. 7
3 repræsentantskabsmedlemmer vælges på repræsentantskabets konstituerende møde
til at udgøre en beslutningsdygtig enhed på Aalborg Universitet.Universitetet. Denne
lokalenhed har mandat til at varetage den daglige drift af FADL’sFADLs aktiviteter på
Aalborg Universitet, og råder over et mindre budget som fastsættes af det samlede
repræsentantskab. Enhedens beføjelser i forhold til repræsentation, og
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beslutningsmæssige beføjelser, samt lokalenhedens interne konstituering reguleres i
”samarbejde mellem Aarhus Kredsforening og Aalborgs lokalenhed”, som vedtages af
repræsentantskabet. Enhedens møder er åbne med mindre andet er annonceret, og
FADL-medlemmer på Aalborg Universitet har mulighed for at tage del i lokalenhedens
arbejde.
Afsnit 5 – Generalforsamlingen

§ 11 stk. 1
Generalforsamlingen er Aarhus Kredsforenings øverste myndighed.
§ 11 stk. 2
Beslutningsdygtig er enhver lovligt indkaldt generalforsamling, se §§ 12 og 14.
§ 11 stk. 3
Stemmeret har alle tilstedeværende medlemmer af AarhusÅrhus Kredsforening.
§ 12 stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.
§ 12 stk. 2
Datoen for den ordinære generalforsamling skal offentliggøres i Acuta senest 6 uger før
selve afholdelsen med opfordring til at fremkomme med dagsordenspunkter, herunder
eventuelle ændringsforslag til vedtægter senest 4 uger før generalforsamlingen.
Dagsordenspunkter fra medlemmer skal formuleres skriftligt og være AarhusÅrhus
Kredsforening i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling for at kunne
blive behandlet på denne. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt, pr. brev
eller mail til samtlige medlemmer senest en uge før denne finder sted. Indkaldelsen skal
indeholde sted, tidspunkt, dagsorden samt information om bilag. Disse bilag, herunder
AarhusÅrhus Kredsforenings beretninger, regnskab og eventuelle ændringsforslag til
vedtægter, skal være tilgængelige på FADL’sFADLs hjemmeside samt på AarhusÅrhus
Kredsforenings sekretariat senest en uge før generalforsamlingen.
§ 12 stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af repræsentantskabet efter behov, og
når blot 6 medlemmer af samme måtte forlange dette, og skal indkaldes, såfremt det
skriftligt forlanges af FADL’sFADLs Hovedbestyrelse, mindst 2 % af AarhusÅrhus
Kredsforenings medlemmer, eller de 2 kritiske revisorer. Begæring om ekstraordinær
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generalforsamling skal indeholde udkast til motiveret dagsorden. Repræsentantskabet
skal afholde den ekstraordinære generalforsamling senest en måned efter, at det har
modtaget forlangendet. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt, pr.
brev eller e-mail til samtlige medlemmer senest en uge før denne finder sted.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med alle de forslag, der ønskes behandlet på
den ekstraordinære generalforsamling.
§ 13 stk. 1
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.
2. Udpegning af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening,
Medicinerladen og ACUTA til godkendelse.
4. Hovedforeningens beretning til orientering.
5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Orientering om fremtidigt arbejde.
8. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.
– Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
– Fastsættelse af rammebeløb til § 7-puljen.
– Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Valg af kritisk revisor for 2 2-årig periode, samt suppleant for samme.
12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jvf. § 17, stk. 1.
13. Eventuelt.
§ 13 stk. 2
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpeltsimpel stemmeflertal, med
mindre andet følger af nærværende vedtægter. Hvert medlem har én stemme. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan stilles op til valg in absentia såfremt AarhusÅrhus
Kredsforening har modtaget en skriftlig eller elektronisk opstilling forud for valg.
AFSNIT 6
VEDTÆGTSÆNDRINGER
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§ 14 stk. 1
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 5 % af Aarhus Kredsforenings
medlemmer er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for forslagene. I det omfang, der ikke
er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer op, kan generalforsamlingen ved simpelt
flertal beslutte at lade afgørelsen foregå ved urafstemning.
§ 14 stk. 2
For at et vedtægtsændringsforslag kan vedtages ved en urafstemning, skal minimum
2/3 af de indkomne stemmer være for.
§ 14 stk. 3
Ændringsforslag til AarhusÅrhus Kredsforenings, Medicinerladens og Acutas vedtægter
kan kun behandles, såfremt forslagene er tilgængelige for medlemmerne senest en uge
før afholdelsen af generalforsamlingen (jf § 12, stk.2).
§ 14 stk. 4
Vedtægtsændringer skal godkendes af Hovedbestyrelsen indenfor 2 måneder.
§ 15
Beslutning om opløsning af AarhusÅrhus Kredsforening kan kun træffes på 2 dertil
indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes med min. 6 ugers
mellemrum. Mindst 5 % af AarhusÅrhus Kredsforenings medlemmer skal være
fremmødt på begge ekstraordinære generalforsamlinger. Beslutningen skal træffes med
mindst 2/3’s flertal blandt de afgivne stemmer.
Inden opløsning skal der på den sidste af de 2 ekstraordinære generalforsamlinger
træffes beslutning om disponering af AarhusÅrhus Kredsforenings eventuelle midler.
AFSNIT 7
IKRAFTTRÆDEN
§ 18
Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 23/10 1997 og ændret
på ekstraordinær generalforsamling den 4/4 2003 og på ordinær generalforsamling
den 19/10 2006 og på ordinær generalforsamling den 21/10 2011 og på ordinær
generalforsamling den 19/10 2012. Første ordinære generalforsamling efter
vedtagelsen af ændringerne afholdes i oktober 2013.
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Bilag 5 - Uaktuelle vedtægter
§ 2 stk. 1
Århus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og
faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen under
Århus Kredsforening. Endvidere forestår Århus Kredsforening driften af medlemsbladet
“Acuta”, driften af Århus Kredsforenings ejendom og yder i øvrigt støtte til almennyttige
formål indenfor sociale, kulturelle og sundhedsmæssige områder. Herudover bestyrer
Århus Kredsforening, sammen med Odense Kredsforening, delvist den selvejende
institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest, der formidler vagtarbejde til
Lægestuderende. Århus Kredsforening er tillige medejere af FADLs forlag.

§ 6 stk. 2
Udmeldelse kan ske med virkning fra 31. august eller 31. januar. Genindmeldelse kan
ske når som helst uden yderligere omkostninger end medlemskabet. Såfremt et
genindmeldt medlem indenfor det første år af genindmeldelsesperioden ønsker at følge
kurser, der udbydes af FADL, skal medlemmet pr. kursus betale et beløb, der svarer til
halvdelen af et års medlemskontingent.
§ 6 stk. 3
Såfremt der foreligger helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen dispensere fra stk.
2.

§ 4 stk. 3
Hvis et medlem ikke senest 2 måneder efter forfaldstid har betalt kontingent eller
anden ydelse fastsat af Aarhus Kredsforening, slettes vedkommende som medlem af
Aarhus Kredsforening. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen (incl.
rykkergebyr). Hvis genindmeldelse sker i et senere semester henvises til § 6 stk. 3.

§ 9 stk. 7
På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen vælger
repræsentantskabet Medicinerladens bestyrelse, der med repræsentantskabet som
overordnet myndighed, udgør Medicinerladens ledelse (jf. Medicinerladens vedtægter),
samt tre lægestuderende til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vests bestyrelse (jf.
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Vagtbureauets vedtægter).

§ 6 stk. 1
Medlemskontingentet betales månedligt eller halvårligt og reguleres årligt jf. § 6 stk. 5,
medmindre generalforsamlingen efter indstilling fra repræsentantskabet bestemmer
andet. Repræsentantskabet fastsætter forfaldstid og
rykkerprocedurer/rykkersanktioner. Der kan pålægges et administrationsgebyr ved
manglende tilmelding til betalingsservice.
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Bilag 6 – Nuværende vedtægter
Vedtægterne beskriver det grundlæggende regelsæt for foreningens virke.
Afsnit 1 – Navn, formål m.v.

§1
Foreningens navn er “Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), Aarhus
Kredsforening” (i det følgende benævnt “Aarhus Kredsforening”) Aarhus Kredsforening
er medlem af FADLs Hovedforening.
§ 2 stk. 1
Århus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og
faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen under
Århus Kredsforening. Endvidere forestår Århus Kredsforening driften af medlemsbladet
“Acuta”, driften af Århus Kredsforenings ejendom og yder i øvrigt støtte til almennyttige
formål indenfor sociale, kulturelle og sundhedsmæssige områder. Herudover bestyrer
Århus Kredsforening, sammen med Odense Kredsforening, delvist den selvejende
institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest, der formidler vagtarbejde til
Lægestuderende. Århus Kredsforening er tillige medejere af FADLs forlag.
§ 2 stk. 2
Repræsentantskabet kan, eventuelt i samarbejde med FADLs kredsforeninger i
København og Odense, tage initiativ til, at der udarbejdes retningslinier for den
gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjemlet mulighed for i overenskomsterne. Den
nærmere fordeling af gennemsnitspuljer på forskellige typer vagttagere og eventuel
regional fordeling mellem de enkelte kredsforeninger udarbejdes efter beslutning af
FADL’s hovedbestyrelse.
§ 2 stk. 3
Aarhus Kredsforening har hjemsted i Aarhus, og adressen er Nørre Allé 32, 8000 Aarhus
C.
§3
Aarhus Kredsforening, dens repræsentantskab og dens medlemmer er underlagt
bestemmelser fastsat i FADL’s Hovedforenings (HF´s) love, samt beslutninger truffet af
Hovedbestyrelsen (HB).
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Afsnit 2 – Medlemskab

§ 4 stk. 1
Som medlemmer af Aarhus Kredsforening optages lægestuderende ved Health på
Aarhus Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.
Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnå s for lægestuderende ved landets øvrige
universiteter, der kan dokumentere, at have bopæl i Aarhus Kredsforenings geografiske
områ de. Endvidere kan personer med fast og længerevarende tilknytning til Danmark,
og som læser medicin ved et udenlandsk universitet, ansøge om optagelse som medlem
så fremt de under ophold i Danmark kan dokumentere at have ophold indenfor
Kredsforeningens geografiske områ de. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for
inddeling af landets geografiske områ der.
§ 4 stk. 2
Udmeldelse skal ske skriftligt til Aarhus Kredsforening senest 31/1 for det følgende
forårssemester eller 31/8 for det følgende efterårssemester. Medlemmer, der framelder
sig lægeuddannelsen, betragtes som udmeldte umiddelbart ved frameldelsen fra
studiet. Tilsvarende gælder for kandidater i lægevidenskab.
§ 4 stk. 3
Hvis et medlem ikke senest 2 måneder efter forfaldstid har betalt kontingent eller
anden ydelse fastsat af Aarhus Kredsforening, slettes vedkommende som medlem af
Aarhus Kredsforening. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen (incl.
rykkergebyr). Hvis genindmeldelse sker i et senere semester henvises til § 6 stk. 3.
§ 4 stk. 4
Repræsentantskabet kan med 2/3’s flertal ekskludere et medlem fra Aarhus
Kredsforening, hvis vedkommende ikke følger Aarhus Kredsforenings vedtægter.
Repræsentantskabet kan fastsætte betingelser for en eventuel genopnåelse af
medlemskab. Beslutningen om eksklusion kan indankes for FADL’s Hovedbestyrelse
indenfor 4 uger. Hovedbestyrelsens afgørelse kan af såvel medlemmet som
repræsentantskabet indankes for FADL’s voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig og
bindende for alle parter.
§ 4 stk. 5
Under bestående konflikttilstande mellem FADL og sygehusmyndigheder eller andre
institutioner kan intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de kollegiale forpligtelser,
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som pga. konflikten organisationsmæssigt pålægges Aarhus Kredsforenings
medlemmer.
§ 4 stk. 6
Medlemmer af Aarhus Kredsforening er forpligtiget til at overholde FADL’s til enhver
tid gældende kollegiale vedtægter. Det er ikke tilladt for Aarhus Kredsforenings
medlemmer at påtage sig arbejde i strid med FADL’s overenskomster og lønmæssige
aftaler.
Afsnit 3 – Økonomi

§ 5 stk. 1
Aarhus Kredsforenings regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Revision foretages af 2
kritiske revisorer samt en statsautoriseret eller registreret revisor, der alle vælges på
generalforsamlingen, sidstnævnte efter indstilling fra repræsentantskabet.
§ 5 stk. 2
De kritiske revisorer har pligt til kvartalsvis budgetopfølgning i Aarhus Kredsforening,
samt kritisk revision af Aarhus Kredsforenings koncernregnskab inden forelæggelse på
generalforsamlingen. De kritiske revisorer skal lægge særlig vægt på revision af
midlerne til støtte af almennyttige formål, herunder paragraf 7-pulje og
parlamentarikerkompensation (se desuden § 10, stk. 3). Valgbare til kritiske revisorer
er alle, der er medlem af Aarhus Kredsforening og ikke er ansat i en lønnet stilling af
Aarhus Kredsforening, som underviser i FADL, valgt til repræsentantskabet, eller på
anden vis tilknyttet udvalg under FADL.
§ 5 stk. 3
Aarhus Kredsforenings midler forvaltes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet
har ansvaret for udarbejdelse og vedtagelse af årlige budgetter for Aarhus
Kredsforenings drift, samt at påse overholdelsen af disse. Med hensyn til budgetposter
vedrørende støtte af almennyttige formål (§ 7, stk.1-2) og
parlamentarikerkompensation (§ 10, stk.1) skal disse indstilles til og vedtages af
generalforsamlingen. Dette sker 1 gang årligt. Medicinerladens Bestyrelse har ansvaret
for at der udarbejdes årlige budgetter, kvartalsregnskaber og årsregnskab, jf.
Medicinerladens vedtægter. Budget for den samlede forenings- og virksomhedsdrift
skal forevises generalforsamlingen til orientering.
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§ 5 stk. 4
Aarhus Kredsforenings medlemmer hæfter ikke personligt for Aarhus Kredsforenings
forpligtelser. Aarhus Kredsforening hæfter udelukkende med sin til enhver tid
eksisterende formue.
§ 5 stk. 5
Aarhus Kredsforening tegnes af formanden samt 3 medlemmer af repræsentantskabet i
forening eller af det samlede repræsentantskab.
§ 5 stk. 6
Ansættelser og afskedigelser af personale i Medicinerladen forestås af Medicinerladens
Bestyrelse, jf. Medicinerladens vedtægter. Ansættelser og afskedigelser af Århus
Kredsforenings øvrige ansatte forestås af repræsentantskabet i henhold til de
udarbejdede retningslinier herfor.
§ 6 stk. 1
Medlemskontingentet betales halvårligt og reguleres årligt jf. § 6 stk. 5, medmindre
generalforsamlingen efter indstilling fra repræsentantskabet bestemmer andet.
Repræsentantskabet fastsætter forfaldstid og rykkerprocedurer/rykkersanktioner. Der
kan pålægges et administrationsgebyr ved manglende tilmelding til betalingsservice.
§ 6 stk. 2
Udmeldelse kan ske med virkning fra 31. august eller 31. januar. Genindmeldelse kan
ske når som helst uden yderligere omkostninger end medlemsskabet. Såfremt et
genindmeldt medlem indenfor det første år af genindmeldelsesperioden ønsker at følge
kurser, der udbydes af FADL, skal medlemmet pr. kursus betale et beløb, der svarer til
halvdelen af et års medlemskontingent.
§ 6 stk. 3
Såfremt der foreligger helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen dispensere fra stk.
2.
§ 6 stk. 4
Medlemmer af FADL tilflyttet fra en anden kredsforening optages som medlemmer af
Århus Kredsforening i den periode, for hvilken der er betalt kontingent i den
fraflyttende kredsforening. Overflytning sker ved henvendelse til Århus Kredsforenings
sekretariat.
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§ 6 stk. 5
Kontingentet pristalsreguleres hvert år den 10. januar på grundlag af udviklingen i
Danmarks Statistiks opgjorte nettoprisindeks det forudgående år (fra januar til
december kvartal).
§ 7 stk. 1
Sundhedsorienterede studenterorganisationer kan søge om støtte, bevilget af
generalforsamlingen. Ansøgning om støtte skal formuleres skriftligt, være
repræsentantskabet i hænde senest 1. maj for uddeling i forå ret eller 1. november for
uddeling i efterå ret og skal være ledsaget af et budget og en motivation.
§ 7 stk. 2
Generalforsamlingen fastsætter hvert å r, efter indstilling fra repræsentantskabet, et
rammebeløb, indenfor hvilket repræsentantskabet kan yde støtte i henhold til § 7 stk. 1
og 2. Generalforsamlingen kan ikke vedtage et beløb der overstiger det af
repræsentantskabet indstillede. Beløbet fastsat på generalforsamlingen uddeles to
gange å rligt i to tilstræbt ligeligt fordelte puljer.
§ 7 stk. 3
Medicinske studenterorganisationer, der ønsker støtte udbetalt, jævnfør § 7 stk. 1 og 2,
skal de organisationer der er bevilliget støtte opkræve de tildelte beløb senest 1 må ned
efter svarbrev fra repræsentantskabet er udsendt. Overskrides tidsfristen bortfalder
bevillingen.
Afsnit 4 – Repræsentantskabet

§ 8 stk. 1
Repræsentantskabet består af minimum 11 og maksimum 18
repræsentantskabsmedlemmer, der er derudover mulighed for op til 3 suppleanter.
Man kan ikke stille op som suppleant. Dette sker i tilfælde af kampvalg til bestyrelsen,
hvor dem med 19., 20. og 21. flest stemmer bliver suppleanter.
§ 8 stk. 2
Generalforsamlingen vælger det samlede repræsentantskab ved tillidsvalg ved absolut
flertal, uanset om der opstår kampvalg eller ej.
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§ 8 stk. 3
Valgbare er alle, som ifølge § 4 stk. 1 er medlem af Aarhus Kredsforening, og som ikke er
ansat i en lønnet stilling af Aarhus Kredsforening.
§ 8 stk. 4
Funktionstiden for de valgte begynder på det konstituerende repræsentantskabsmøde
senest 3 uger efter valget og varer indtil det konstituerende møde efter næste
generalforsamling.
§ 9 stk. 1
Repræsentantskabet indkaldes til møde af Formanden eller 2
repræsentantskabsmedlemmer med mindst 3 dages varsel. Rejsegodtgørelse, evt. anden
godtgørelse for udlæg, erlægges efter regler, fastsat af repræsentantskabet.
§ 9 stk. 2
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 2/3 af de valgte
repræsentantskabsmedlemmer nedrundet til det nærmeste antal personer er mødt. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 9 stk. 3
I tilfælde af manglende beslutningsdygtighed eller ved forudgående aftale i
repræsentantskabet, kan repræsentantskabet tage beslutninger via netafstemning.
Afstemningspunkterne skal forud for afstemningen være behandlet på et lovligt
indkaldt repræsentantskabsmøde. Netafstemningen skal foregå over mindst 5 hverdage,
og 2/3 af de valgte repræsentantskabsmedlemmer nedrundet til det nærmeste antal
personer skal have stemt inden for det afsatte tidsrum.I følgende tilfælde kan
netafstemning ikke bruges: ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, (§9 stk. 4),
ved vedtagelse eller ændringer i “Retningslinier for parlamentarikerkompensation”
(§10 stk. 2) eller “Retningslinier for orlov for repræsentantskabsmedlemmer” (§9
stk.10), ved fratagelse af medlemskab (§4 stk. 4),ved fratagelse af mandat (§9 stk. 9)
eller ved personalemæssige forhold.
§ 9 stk. 4
Forslag om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun besluttes, hvis 2/3 af
samtlige repræsentantskabsmedlemmer stemmer for.
§ 9 stk. 5
På første repræsentantskabsmøde efter valget konstituerer repræsentantskabet sig
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med en formand, der som udgangspunkt er Hovedbestyrelsesansvarlig, en politisk
kasserer og 1-2 politiske medlemmer. Sidstnævnte kan efter omstændighederne
pålægges særlige ansvarsområder. Disse 3-4 personer udgør Århus Kredsforenings
formandskab, den daglige politiske ledelse. Den daglige politiske ledelse er bemyndiget
til at træffe afgørelser i uopsættelige sager. Sager, hvori den daglige politiske ledelse har
truffet afgørelse, skal efterfølgende sættes på dagsordenen til
repræsentantskabsmøderne til orientering. Den daglige politiske ledelse er endvidere
bemyndiget til at tage endelig stilling til småsager jfr. gældende forretningsorden. Den
politiske kasserer udarbejder i samarbejde med Århus Kredsforenings
regnskabsansvarlige årlige budgetter. Disse forelægges repræsentantskabet til
godkendelse.
§ 9 stk. 6
På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen nedsættes en række
udvalg.
§ 9 stk. 7
På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen vælger
repræsentantskabet Medicinerladens bestyrelse, der med repræsentantskabet som
overordnet myndighed, udgør Medicinerladens ledelse (jf. Medicinerladens vedtægter),
samt tre lægestuderende til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vests bestyrelse (jf.
Vagtbureauets vedtægter).
§ 9 stk. 8
Der vælges repræsentanter og suppleanter til Hovedforeningens interne organer i
henhold til Hovedforeningens love. Repræsentantskabets formand er født medlem af
Hovedbestyrelsen.
§ 9 stk. 9
Repræsentantskabet kan med 2/3 flertal beslutte at fratage de under § 9 stk. 5-8 valgte
deres mandat.
§ 9 stk. 10
Repræsentantskabet kan med simpelt flertal bevilge et eller flere medlemmer af
repræsentantskabet orlov, når betingelserne i det af repræsentantskabet vedtagne
“Retningslinier for orlov for repræsentantskabsmedlemmer” er opfyldt. Et
repræsentantskabsmedlem, der har orlov, tæller ikke med ved afgørelse af om
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quorumkravet i § 9 stk. 2-3 er opfyldt. Vedtagelse af eller ændringer i “Retningslinier for
orlov for repræsentantskabsmedlemmer” forudsætter at 2/3 af alle valgte
repræsentantskabsmedlemmer er til stede.
§ 9 stk. 11
Ved stemmelighed i repræsentantskabet bortfalder forslaget.
§ 9 stk. 12
Alle medlemmer af Århus Kredsforening har ret til at overvære
repræsentantskabsmødernes åbne punkter. Repræsentantskabet kan desuden give
både medlemmer og andre, som af særlige grunde ønsker at deltage i
repræsentantskabsmøder, tilladelse til – uden stemmeret – at deltage i diskussionerne.
§ 9 stk. 13
Repræsentantskabet skal senest 2 dage før hvert møde offentliggøre dagsordenen for
mødet ved opslag på Århus Kredsforenings sekretariat og på FADLs hjemmeside.
§ 9 stk. 14
Repræsentantskabet skal senest 1 uge efter et referats godkendelse offentliggøre dets
åbne punkter ved opslag på Århus Kredsforenings sekretariat og på FADLs hjemmeside.
§ 10 stk. 1
Repræsentantskabsmedlemmer kan søge kompensation for udført arbejde efter
“Retningslinier for parlamentarikerkompensation”, der fastlægges efter § 10 stk.
2.Repræsentantskabet skal godkende de enkelte ansøgninger. Summen af de udbetalte
kompensationer må ikke overstige det beløb, som den årlige generalforsamling har
fastlagt i Århus Kredsforenings budget. Ansøgninger kan ikke imødekommes, hvis mere
end 1/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer imod.
§ 10 stk. 2
Der kan ydes kompensation for arbejdsopgaver, der vedrører driften af Aarhus
Kredsforening, herunder formands- og kassererarbejde samt opgaver vedr.
Medicinerladen. Det er en forudsætning, at arbejdet enten kun kan udføres af en
parlamentariker, eller at opgaven på anden vis ville have kostet Aarhus Kredsforening
penge. Desuden kan der ydes kompensation for ekstraordinært udvalgsarbejde med
relevans for Aarhus Kredsforenings drift. Nærmere retningslinjer for ansøgning om
parlamentarikerkompensation fastsættes i “Retningslinjer for
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parlamentarikerkompensation”, der vedtages af repræsentantskabet i enstemmighed og
godkendes af generalforsamlingen.
§ 10 stk. 3
De af generalforsamlingen valgte kritiske revisorer skal mindst hvert kvartal gennemgå
og eventuelt overfor repræsentantskabet påtale bevilgede kompensationer.
Uoverensstemmelse mellem revisorerne og repræsentantskabet vedrørende
beløbsfastsættelse kan medføre, at de kritiske revisorer i forening kan foranledige, at
der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
§ 10 stk. 4
Hver af de kritiske revisorer kan årligt honoreres med op til kr. 2.000 fra Århus
Kredsforening. Ethvert medlem kan under den årlige generalforsamling, efter de
kritiske revisorer har fremlagt det reviderede regnskab, indstille hver af de kritiske
revisorer til honorering. De kritiske revisorer må herudover ikke modtage honorar af
Århus Kredsforening.
§ 10 stk. 5
Enhver af repræsentantskabet godkendt parlamentarikerkompensation skal med
beløbets størrelse, arbejdets art og omfang samt modtagerens/modtagernes navne
fremgå af repræsentantskabets mødereferater. Desuden skal
parlamentarikerkompensationerne med ovennævnte specifikationer samt de
“Retningslinier for parlamentarikerkompensation”, som beløbene er godkendt efter,
offentliggøres med indkaldelsen til generalforsamlingen, jævnfør § 12 stk. 2.
§ 10 stk. 6
“Retningslinjer for bespisning til møder i repræsentantskabet og julegaver” og
ændringer hertil vedtages af generalforsamlingen, efter oplæg fra repræsentantskabet,
ved absolut flertal.
§ 10, stk. 7
3 repræsentantskabsmedlemmer vælges på repræsentantskabets konstituerende møde
til at udgøre en beslutningsdygtig enhed på Aalborg Universitetet. Denne lokalenhed har
mandat til at varetage den daglige drift af FADLs aktiviteter på Aalborg Universitet, og
råder over et mindre budget som fastsættes af det samlede repræsentantskab.
Enhedens beføjelser i forhold til repræsentation, og beslutningsmæssige beføjelser,
samt lokalenhedens interne konstituering reguleres i ”samarbejde mellem Aarhus
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Kredsforening og Aalborgs lokalenhed”, som vedtages af repræsentantskabet. Enhedens
møder er åbne med mindre andet er annonceret, og FADL-medlemmer på Aalborg
Universitet har mulighed for at tage del i lokalenhedens arbejde.
Afsnit 5 – Generalforsamlingen

§ 11 stk. 1
Generalforsamlingen er Aarhus Kredsforenings øverste myndighed.
§ 11 stk. 2
Beslutningsdygtig er enhver lovlig indkaldt generalforsamling, se §§ 12 og 14.
§ 11 stk. 3
Stemmeret har alle tilstedeværende medlemmer af Århus Kredsforening.
§ 12 stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.
§ 12 stk. 2
Datoen for den ordinære generalforsamling skal offentliggøres i Acuta senest 6 uger før
selve afholdelsen med opfordring til at fremkomme med dagsordenspunkter, herunder
eventuelle ændringsforslag til vedtægter senest 4 uger før generalforsamlingen.
Dagsordenspunkter fra medlemmer skal formuleres skriftligt og være Århus
Kredsforening i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling for at kunne
blive behandlet på denne. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt, pr. brev
eller mail til samtlige medlemmer senest en uge før denne finder sted. Indkaldelsen skal
indeholde sted, tidspunkt, dagsorden samt information om bilag. Disse bilag, herunder
Århus Kredsforenings beretninger, regnskab og eventuelle ændringsforslag til
vedtægter, skal være tilgængelige på FADLs hjemmeside samt på Århus Kredsforenings
sekretariat senest en uge før generalforsamlingen.
§ 12 stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af repræsentantskabet efter behov, og
når blot 6 medlemmer af samme måtte forlange dette og skal indkaldes, såfremt det
skriftligt forlanges af FADLs Hovedbestyrelse, mindst 2 % af Århus Kredsforenings
medlemmer, eller de 2 kritiske revisorer. Begæring om ekstraordinær
generalforsamling skal indeholde udkast til motiveret dagsorden. Repræsentantskabet
skal afholde den ekstraordinære generalforsamling senest en måned efter, at det har
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modtaget forlangendet. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt, pr.
brev eller e-mail til samtlige medlemmer senest en uge før denne finder sted.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med alle de forslag, der ønskes behandlet på
den ekstraordinære generalforsamling.
§ 13 stk. 1
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.
2. Udpegning af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening,
Medicinerladen og ACUTA til godkendelse.
4. Hovedforeningens beretning til orientering.
5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Orientering om fremtidigt arbejde.
8. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.
– Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
– Fastsættelse af rammebeløb til § 7-puljen.
– Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1. 9. Valg
af repræsentantskabsmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Valg af kritisk revisor for 2 årig periode, samt suppleant for samme.
12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jvf. § 17, stk. 1.
13. Eventuelt.
§ 13 stk. 2
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, med mindre
andet følger af nærværende vedtægter. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt. Der kan stilles op til valg in absentia såfremt Århus
Kredsforening har modtaget en skriftlig eller elektronisk opstilling forud for valg.
AFSNIT 6
VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 14 stk. 1
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 5 % af Aarhus Kredsforenings
medlemmer er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for forslagene. I det omfang, der ikke
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er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer op, kan generalforsamlingen ved simpelt
flertal beslutte at lade afgørelsen foregå ved urafstemning.
§ 14 stk. 2
For at et vedtægtsændringsforslag kan vedtages ved en urafstemning, skal minimum
2/3 af de indkomne stemmer være for.
§ 14 stk. 3
Ændringsforslag til Århus Kredsforenings, Medicinerladens og Acutas vedtægter kan
kun behandles, såfremt forslagene er tilgængelige for medlemmerne senest en uge før
afholdelsen af generalforsamlingen (jf § 12, stk.2).
§ 14 stk. 4
Vedtægtsændringer skal godkendes af Hovedbestyrelsen indenfor 2 måneder.
§ 15
Beslutning om opløsning af Århus Kredsforening kan kun træffes på 2 dertil indkaldte
ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes med min. 6 ugers mellemrum. Mindst
5 % af Århus Kredsforenings medlemmer skal være fremmødt på begge ekstraordinære
generalforsamlinger. Beslutningen skal træffes med mindst 2/3´s flertal blandt de
afgivne stemmer.
Inden opløsning skal der på den sidste af de 2 ekstraordinære generalforsamlinger
træffes beslutning om disponering af Århus Kredsforenings eventuelle midler.
AFSNIT 7
IKRAFTTRÆDEN
§ 18
Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 23/10 1997 og ændret
på ekstraordinær generalforsamling den 4/4 2003 og på ordinær generalforsamling
den 19/10 2006 og på ordinær generalforsamling den 21/10 2011 og på ordinær
generalforsamling den 19/10 2012. Første ordinære generalforsamling efter
vedtagelsen af ændringerne afholdes i oktober 2013.
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