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STIL OP TIL REP 
 
Kære medstuderende, 
  
Har du overvejet en post i FADL-repræsentantskabet? Generalforsamlingen nærmer sig 
og FADL har brug for nye kræfter til at drive og udvikle foreningen. 
 
Hvad end du synes at det kunne være spændende at arbejde med uddannelsespolitik, 
medlemsfordele, forhandle overenskomst eller at være med til at udvikle FADL som 
forening og fællesskab, skal du være meget velkommen. 
 
Som repræsentant for de danske lægestuderende, får du nye kompetencer indenfor 
lederskab, organisation og kommunikation – alt sammen noget du kan bruge som færdig 
læge, og samtidigt bliver du en del af et fantastisk sammenhold, både fagligt og socialt. 
 
Så tag at bliv en del af ledelsen af fremtidens FADL- stil op til repræsentantskabet her i 
Aarhus! 
 
Det er helt op til dig hvor meget tid du vil bruge på det, og antallet af møder og udvalg er 
op til dit eget temperament. Så man kan sagtens køre et fuldt semesterprogram samtidig! 
 
Da jeg valgte at stille op, var det især for at bidrage til en videreudvikling af foreningen. 
Året har budt på en masse indsigt i FADL, i overenskomster, i uddannelsespolitiske emner 
og i foreningsarbejde i det hele taget. En indsigt for livet. FADL står klar til at iværksætte 
en række initiativer, der vil være med til at forme foreningen for fremtiden, og jeg ved at 
det bliver et super sjovt og spændende år at være med.    
 
Vi ser frem til et nyt og top motiveret repræsentantskab - med dig ombord! 
  
Har du spørgsmål om arbejdet som repræsentant, så skriv endelig til os på aakf@fadl.dk 
  
Med venlig hilsen, 
Søren Valgreen Knudsen 
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3&013*22&E%,+%8A'&'%3*+&'E%(D'%,1&'&(38,234&(%-88&%,1&'C,07&3E%,+%7&'2&7%3-8'&'%3497&(4&'9(7&'B
1-3&'(&% 7&'&3% 2&+&4% CA6&% 0A(% ,+% +,7&% *'5&6731-08D':% QHW% C*'% -% 7&4% ),'+*(+(&% D'% *'5&67&4% 2&7% *4%
&4*50&'&%&4%`0<+&1-8*'89'393`%),'%3497&(4&'9(7&'1-3&'&%),'%*4%),'5&7'&%7&'&3%8,2?&4&(K&'%-%9(7&'B
1-3(-(+33-49*4-,(&(:%Z+3D% 3497&(4&'9(7&'1-3&'&% ,+% 3497&'&(7&% -% 0-+(&(7&% 34-00-(+&'% C*'% -% D'% )D&4% (S%
,1&'&(38,234:%
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1++-&&$.)$)@".'%')<*+,-.(/5/1A1/
H77*((&03&3?,0-4-38% 971*0+% &'% &4% (*4-,(*04% 971*0+E% 7&'% 5&38<)4-+&'% 3-+% 2&7% 977*((&03&3?,0-4-8% ?D%
)0&'&%(-1&*9&':%/-%*'5&67&'%4<4%3*22&(%?D%41<'3%*)%0*(7&4%,+%3*2*'5&67&'%7&397&(%2&7%*00&%2&7-B
K-(&''D7&(&E%3,2%,+3D%7&04*+&'%1&7%2A7&'(&:%/-%C*'%&(%)-(+&'%?D%?903&(%-%),'C,07%4-0%3497-&'&),'2&'E%
?,34B% ,+%?'<+'*79*4% 977*((&03&%,+% 4'-13&0% ?D%2&7-K-(3497-&'(&:%/-% 3?-00&'% ?D% *00&% 4*(+&(4&'% ),'% *4%
+A'&% 977*((&03&(% ,+% 3497-&0-1&4% ?D% 7&% )-'&% 0<+&38,0&'% 3D% +,74% 3,2%,1&'C,1&7&4%290-+4:% G% 7&4% ),'B
+*(+(&%D'%C*'%1-%50*(74%*(7&4%*'5&67&4%2&7%&4%*04&'(*4-1% 4-0%FOHB0,74'<8(-(+&(E%*(5&)*0-(+&'%4-0%&4%
+,74% ),'38(-(+3D'% ,+% -88&%2-(734% )'&27'-)43'&),'2&(:% /-% C*'% ,+3D% 97*'5&67&4% 3497-&9(7&'3A+&03&(%
7&'%3D%32D4%&'%1&7%*4%50-1&%,))&(40-++6,'4%,+%1-0%)D%34,'%5&4S7(-(+%),'%*'5&67&4%7&4%8,22&(7&%D':%#&'B
97,1&'% C*'% HPH% ,53&'1*4A'?,34&'% -% )0&'&% *)% $<+&),'&(-(+&(3% 971*0+E% C1-08&4% +-1&'% &4% 3?<(7&(7&%
3*2*'5&67&%,+%&4%+,74%(&41<'8:%%

6$)%4#$.)$&/7"#/!>9:E)/7"#.-(/
O&34S'&03&(%-%!"#$a3%),'0*+%5&34D'%*)%&(%'&?'<3&(4*(4%)'*%"*'C93E%&(%)'*%Z7&(3&%,+%4,%)'*%FA5&C*1(E%
3*24%4,%?',)&33-,(&00&%5&34S'&03&32&70&22&':%O&34S'&03&(%*33-34&'&'%7-'&84A'%L-88&%Q,22&'%2&7%*4%
0<++&%597+&44&'%,+%&'%2&7%4-0%*4%4&+(&%7&%34'*4&+-38&%0-(6&'%),'%),'0*+&4:%/,'&3%2D0%&'%7&%5&734&%,+%
5-00-+34&%0<'&'5A+&'%3,2%&'%4-0?*33&4%2&7-K-(3497-&4%-%"*'C93E%"*05,'+E%Z7&(3&%,+%FA5&(C*1(:%%%

F$+.$=)7"#+$.)*+,-.(/G."<-.%/"(/&-%'"&-.%H/0/F!1"
G%"*'C93%F'&73),'&(-(+3%\&70&23),'7&03971*0+%*'5&67&'%1-%8,(4-(9&'0-+4%?D%*4%38*5&%(S&%,+%098'*4-1&%
0,8*0&% 2&70&23),'7&0&% ),'% *00&% !"#$B2&70&22&'% -% "*'C93% ,+% "*05,'+:% R&'97,1&'% *'5&67&'% 1,'&3%
'&?'<3&(4*(4&'% -% 7&4% (*4-,(*0&% \&70&23),'7&03971*0+% 9(7&'% R,1&7),'&(-(+&(% ?D% 0A5&(7&% *4% ),'B
C*(70&%(*4-,(*0&%2&70&23),'7&0&:%/,'&3%2&7*'5&67&'%F*',0-(&%C*'%1-'8&0-+%+-1&4%7&44&%971*0+%&4%0A)4%
,+%1-%C*'%-%D'%)D&4%'-+4-+%2*(+&%(S&%*)4*0&'E%C1,'*)%7&%1-+4-+34&%&'%&(%(S%,+%),'5&7'&4%),'3-8'-(+3,'7B
(-(+%,+%*)4*0&'%2&7%50:*:%)-4(&33:78E%5-00&43*0+&4:78%,+%)0&'&%5*(8*)4*0&':%R1-3%79%C*'%(,+0&%+,7&%),'B
30*+% 4-0% (S&%2&70&23),'7&0&E%&'%79%2&+&4%1&08,22&(% 4-0% *4% 38'-1&% 4-0%2)9b)*70:78%&00&'% 34-00&%,?% 4-0%
'&?'<3&(4*(438*5&4:%

F$+'I'&$#.-+$&)/6$)%4#$.)$/5/F:/
O&34S'&03&(%-%\&7-K-(&'0*7&(%5&34D'%*)%@%'&?'<3&(4*(4&'%)'*%"*'C93%F'&73),'&(-(+:%#&%&'%*(31*'0-+&%
),'% *4% 34S'&% 5,+C*(70&(% 3*22&(%2&7%7&(% 7*+0-+&% 7'-)430&7&'% ,+% 594-88&(3% *(3*44&:%#&'% C,07&3% &4%
5&34S'&03&32A7&%C1&'%C*01*(7&(%2D(&7E%C1,'%),''&4(-(+&(3%7'-)4E%34'*4&+-%,+%1-7&'&%971-80-(+%7-389B
4&'&3:%/-% 0<++&'%50:*:%597+&44&4E%+&((&2+D'%D'3B%,+%?&'-,7&,?+A'&03&'%,+% )*343<44&'%594-88&(3% ),'B
'&4(-(+3?,0-4-8:%%

>-.3"#(0*+,-.($%/
"*05,'+B971*0+&4%97+A'&3% *)%2&70&22&'%*)% '&?'<3&(4*(438*5&4E% 3,2% ),'2-70&'%,+% 1*'&4*+&'% 8,(B
4*84&(%4-0%$,8*0&(C&7&(%-%"*05,'+E%3,2%50&1%&4*50&'&4%-%&)4&'D'&4%Yc=@:%$,8*0&(C&7&(%-%"*05,'+%5&34D'%
*)%,?4-0%=d%?&'3,(&'E%3,2%),893&'&4%*'5&67&'%2&7%*4%1*'&4*+&%!"#$3%-(4&'&33&'%-%"*05,'+:%$,8*0&(C&B
7&(%C*'%4',73%3-(%(S0-+&%&4*50&'-(+%*00&'&7&%*)C,074%)0&'&%!"#$B*''*(+&2&(4&'%2&7%34,'%39KK&3%,+%C*'%
7&04*+&4%*84-14%-%&4*50&'-(+&(%*)%7&%)A'34&%0<+&1-8*'89'3&'%-%"*05,'+:%G%7&4%8,22&(7&%),'&(-(+3D'%1-0%
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7&4%3?<(7&(7&%*'5&67&%2&7%*4%975S++&%!"#$3%-(4&'&33&'%-%"*05,'+%),'43<44&E%,+%C*'%79%(,+0&%+,7&%
),'30*+% 4-0%(S&% -(-4-*4-1&'E%&'%79%2&+&4%1&08,22&(%4-0%*4%8,(4*84&%&(%*)%$,8*0&(C&7&(3%2&70&22&'%
&00&'%34-00&%,?%1&7%$,8*0&(C&7&(3%8,(34-49&'&(7&%2A7&%-%(,1&25&':%%

1+,-.(/7"#/F$+'I'&$#3.-+$%/>I*%-/
"NH;"%&'%&4%50*7%),'%0<+&3497&'&(7&%-%"*'C93E%7&'%38'-1&3%*)%&(%)0,8%)'-1-00-+&%0<+&3497&'&(7&%C1&'%
*(7&(%4-'37*+:%O0*7&4%97+-1&3%*)%!"#$%2&7%A8,(,2-38%34A44&%)'*%7&4%Q9(7C&731-7&(38*5&0-+&%!*890B
4&4:% Q,2% "NH;"B*(31*'0-+% &'% &(3% ?'-2<'&% )9(84-,(% *4% )9(+&'&% 3,2% 2&00&20&7% 2&00&2% "NH;"B
'&7*84-,(&(% ,+% !"#$3% '&?'<3&(4*(438*5:% #&44&% ),'&(-(+3D'% C*'% 7&'% 7&397&(% 1<'&4% *'5&67&% 2&7%
1-7&'&971-80-(+&(%*)%"NH;"%*??e&(:%

>##-&($=$&%)*+,-.(/
#&44&%971*0+%34D'%),'%*''*(+&2&(4&'E%7&'%-88&%7-'&84&%CA'&'%-(7%9(7&'%7&4%4'*7-4-,(&00&%)*+),'&(-(+3B
*'5&67&E%2&(% 3,2% 34*7-+% +&'(&% 38900&% 8,22&% J&'%2&70&22&'% 4-0% +*1(:% G% D'% C*'%7&'%50:*:% 1<'&4% &(%
+&(4*+&03&%*)%7&4%?,?90<'&%38*44&B89'393E%C1,'% G% 8*(% )D% -(750-8% -%C1-08&%38*44&2<33-+&% ),'7&0&E%7&'%
8*(%,?(D3%)'&2%2,7%-(75&'&4(-(+%4-0%38*4:%L*22&'(&%),'%C1-08&%*''*(+&2&(4&'%7&'%8*(%*)C,07&3%&'%
5'&7&E%3D%C1*7%&(4&(%79%C*'%0S34%4-0%*4%34D%),'%7&(%(S&%!"#$B49'%4-0%R&-7-BP*'8E%1-(32*+(-(+%&00&'%(,+&4%
C&04%4'&76&E%3D%C*'%79%-%7&44&%971*0+%290-+C&7%),'%*4%)D%-(7)0S7&03&:%

JK0*+,-.(/
P*'*+'*)%dB971*0+&4%1*'&4*+&'%977&0-(+%*)%?*'*+'*)%dB2-07&'(&:%#-33&%8*(%3A+&3%*)%39(7C&73,'-&(4&B
'&7&%3497&(4&','+*(-3*4-,(&':%G%D'%50&1%7&'%977&04%Xc:ccc:%\-70&'(&%50&1%-%D'%977&04%4-0%34A''&%,+%2-(B
7'&%?',6&84&'%-%"*05,'+%,+%"*'C93:%/&7%),'7&0-(+&(%&'%7&'%),893%?DE%*4%?',6&84&4%&'%-%1,'&3%2&70&2B
2&'3%-(4&'&33&:%G%D'%C*'%1-%7&397&(%*'5&67&4%2&7%1&74<+43<(7'-(+&'%7&'%+A'%7&4%290-+4%*4%3A+&%,2%
34A44&%4,%+*(+&%,2%D'&4E%3D%7&4%&'%?*33&'%5&7'&%2&7%*4%&4%D'%&'%7&04%,?%-%4,%3&2&34'&%?D%9(-1&'3-4&4&4:%
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!"#$%&'#%()*(+,)-&"-,."/)&!
!
"! #$! %&'(! #)! *+,-! ./01%! 234/5%36&76&%'78! 96:%&9;;3/! 3&! <7;=1:<7;=! 83%&>36:3! 7?! %&3@@3&5;;3/3! %A@!
1:65<63%!7?!=363/7;?A/%7@;96=36(!
!
"!B$!%&'(!#)!,9/9=36&3/63!3/!76%<7/;9=3!?A/$!7&!:3/!7?0A;:3%!<7;=!3?&3/!63:36%&>36:3!/3&696=%;96C3/(!
!
"!D$!%&'(!#)!E76:9:7&3/!A4%&9;;3/!:3/3%!'76:9:7&1/!&9;!/34/5%36&76&%'783&!?/7!=363/7;?A/%7@;96=36%!%&7/&!
A=!96:&9;!4>83=F6:3;%3!7?!:3%%3/&36(!G!&9;?5;:3!7?!'7@4<7;=!1:4/96&3%!%&3@@3%3:;3/!@3:!67<6363!4>!:3!
A4%&9;;3:3(!G!&9;?5;:3!7?!:3/!9''3!A46>%!'7@4<7;=!3?&3/!?H/%&3!<7;=/16:3$!>863%!:3/!1@9::3;87/&!03/3?&3/!
?A/!36!76:36!<7;=/16:3$!0<A/!3<36&13;&!6F3!'76:9:7&3/!'76!A4%&9;;3%(!
!
"! D$! %&'(! B)! E76:9:7&3/! &9;! 4;7:%3/! 9! /34/5%36&76&%'783&!@A&9<3/3/! :3/3%! '76:9:7&1/!@3:! B!@961&&3/%!
@A&9<3/3&!?/3@;5==3;%3(!G6!78%36&97!'76!76:/3!4/5%36&3/3!3&!4>!?A/0>6:!96:;3<3/3&!%'/9?&;9=&!'76:9:7&1/(!!
!
"!I(!%&'(!#)!G!&9;?5;:3!7?!7&!:3/!9''3!A46>%!'7@4<7;=!9!76:36!<7;=/16:3$!96';1:3/3%!'76:9:7&3/63!8;76:&!:3!
/3%&3/36:3$!A=!:3/!7?%&3@@3%!<3:!&9;;9:%<7;=!A@!:3&!%7@;3:3!/34/5%36&76&%'78!C?(!?A/3696=36%!<3:&5=&3/!
!
"!I(!%&'(!B)!G!&9;?5;:3!7?!'7@4<7;=!9!76:36!<7;=/16:3$!;7<3%!:3/!%&3@@3%3:;3/!@3:!67<6363!4>!:3!9!76:36!
<7;=/16:3!A4%&9;;3:3!'76:9:7&3/(!!
!
%
!"#$/)()&&'$)#,)!
!
"!J$!%&'(!#)!K&3@@383/3&&9=3&!3/!7;;3$!%A@!<3:!<7;=3&%!83=F6:3;%3!3/!@3:;3@@3/!7?!*+,-$!+7/01%!E/3:%L
?A/3696=(!
!
"!J$!%&'(!B)!23=;3/!?A/!@3:;3@%'78!?7%&%5&&3%!9!?A/3696=36%!<3:&5=&3/(!
!
!
!"#$012)%3$%4"#$)&,%3*$5()#,)%6%7)*(+,)-&"-&,."/)&!
!
"!M$!%&'(!#)!N&!3<36&13;&!'7@4<7;=!?A/3=>/!%A@!%9@43;&!43/%A6;9=&!<7;=$!0<A/!:3!#O!'76:9:7&3/$!:3/!?>/!?;3%&!
%&3@@3/! 8;9<3/! <7;=&! &9;! /34/5%36&76&%'783&(! N<36&13;;3! %144;376&3/! /76=A/:63%! 3?&3/! 76&7;;3&! 7?!
%&3@@3/(!+6&7;;3&!7?!@1;9=3!%144;376&3/!3/!76=9<3&!9!?A/3696=36%!<3:&5=&3/(!
!
"!M$!%&'(!B)!,3&!3/!@1;9=&!7&!%&3@@3!4>!D!'76:9:7&3/!4>!%&3@@3%3:;36(!
!
"!P$! %&'(! #)!Q3:!@3/3!36:!D!'/F:%3/!4>! %&3@@3%3:;36!3/';5/3%! %&3@@3%3:;36!1=F;:9=(!R76!@>!=3/63!
%5&&3!?5//3!36:!D!'/F:%3/(!
!
"!O$!%&'(!B)!Q3:!%&3@@3;9=03:!7?=H/3%!<7;=3&!<3:!;A:&/5'696=!?A/3&7=3&!7?!<7;=1:<7;=3&(!
!
!"#$)&,%3*$5()#,)%%
!
"!S$!%&'!#)!<7;=1:<7;=3&!A4&5;;3/!%&3@@3/63!A=!@3::3;3/!/3%1;&7&3&!1@9::3;87/&!03/3?&3/!
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!"#$%&$'($))$#*%

+$#%$#%$,%,-(./0$.(-1%23%45#$6-6073#$,%89:;<89:=>%

?$,%45#0/606$%45#$6-6073#%@/#%A"#$,%#-0,-0,%,#/A(,%45#%B$2#"7$6,/6,71/.$,%-%C/#@D7%50%E51/($6@$'$6%
-%C/(.5#0*%50%'$#%$#%.($A$,%/#.$F'$,%.$6@3#',%23%6G0($5)#3'$#%75)%5A$#$6715)7,45#@/6'(-60$#6$*%
4#$)'#-4,7#$45#)$6*%6H$%/,,#/1,-A$%)$'($)745#'$($%50%-11$%)-6'7,%'#-4,$6%/4%IG##$%C(($%J8K%%

?$,%.($A%5073%3#$,*%@A5#%'$#%D'%4#/%)/60$%-6'($'$6'$%16".GF6-60$#%.($A%7/,%2D61,D)%-%
5A$#'#/0$(7$6%/4%'$,%0/)($%LC?E7%M/0,.D#$/D%,-(%'$,%6H$%A/0,.D#$/D*%?/671$%E"0$7,D'$#$6'$7%
M/0,.D#$/D%M$7,%N?EMMO*%75)%'"11$#%.3'$%PH((/6'%50%LH6K%Q6%,D60%50%'H#%2#5R$7%.3'$%G1565)-71%50%
#$7D#7$)"77-0,K%SA$#'#/0$(7$7/4,/($6%$#%D6'$#71#$A$,%50%A/0,.D#$/D$,%(-1A-'$#$7%$6'$(-0,%@$#%-%
(G.$,%/4%$4,$#3#$,K%?$,,$%@/#%4#-0-A$,%5)1#-60%:*:%)-((-56%-%(-1A-'$%)-'($#%-%!#$'7$6*%75)%A-%.#D0$%,-(%/,%
-6A$7,$#$%-%T%50%4#$),-'77-1#$%LC?EK%%%

M-%@/#%'$7D'$6%4"#'-045#@/6'($,%@D7($F$156,#/1,$#%)$'%?EMM%50%U-#RD(D7*%50%A-%@/#%D'A-'$,%
($F$)3($,%)$'%U-#RD(D7*%73%'$%6D%($F$#%@$($%45#@D7$,%)$'%D6',/0$(7$%/4%1"('$#$6K%?$,,$%0-A$#%
6/,D#(-0A-7%$6%G0$,%($F$-6',"0,%'$#%71/.$#%.$'#$%./(/6R$%-%1#$'745#$6-60$67%G1565)-K%%

V%1G(A/6'$,%23%/'71-(($(7$6%4#/%A/0,.D#$/D$,%@/#%A-%/#.$F'$,%)$0$,%)$'%/,%7(3%A5#$7%#5(($%75)%
4/045#$6-60%4/7,%50%A-0,-0@$'$6%/4%/,%A"#$%)$'($)%/4%$6%4/045#$6-60K%Q6%2#5R$7*%'$#%7$#%D'%,-(%/,%@/A$%
(H11$'$7*%50%A-%@/#%5263$,%'$6%@GF$7,$%)$'($)7,-(0/60%7-'$6%/'71-(($(7$6%4#/%A/0,.D#$/D$,*%@A-(1$,%A-%
$#%)$0$,%7,5(,$%/4K%?$,%A/#)$#%)-,%4/045#$6-607@F$#,$%/,%7$*%/,%45(1%7,/'-0%)$('$#%7-0%-6'%50%7,3#%
7/))$6*%73%A-%1/6%45#@/6'($%05'$%50%0"('$6'$%5A$#$6715)7,$#%45#%UWM<MXTA/0,$#*%
7,D'$6,$#D6'$#A-7$#$%50%("0$A-1/#$#%7/),%4G#$%D''/66$(7$725(-,-1K%%%%

YD('"00$6$%.($A%-6,#5'DR$#$,%23%7-'7,$%YL%50%71D(($%75)%7/0,%4-6/67-$#$7%4#/%)-'($#6$%4#/%'$,%0/)($%
A/0,.D#$/DK%?$#%A/#%J%0D('"0>%$,%A$'#G#$6'$%$6%A$(15)7,2/11$%,-(%6H$%)$'($))$#*%$,%A$'#G#$6'$%
(51/($#6$%-%LC?E%@D7$,%50%$,%A$'#G#$6'$%1/##-$A$F($'6-60K%M-%@/#%/#.$F'$,%)3(#$,,$,%7-'$6%7-'7,$%YL%
50%@/#%/(($#$'$%-)2($)$6,$#$,%4($#$%'$($($)$6,$#%/4%0D('"00$6$K%C603$6'$%A$(15)7,2/11$6%,-(%'$%
6H$%)$'-R-67,D'$#$6'$%(/A$'$%A-%,-(%'$66$%#D77,/#,%$,%$17,#/5#'-6"#,%A$(15)7,,-(.D'%23%Y$6$7$#7%
+-7,5(50-*%75)%'$%71D(($%.#D0$%23%:K%7$)$7,$#*%A$'%7/),-'-0%-6')$('$(7$%-%45#$6-60$6K%C'%
1/##-$#$A$F($'6-60$6%$#%/'71-((-0$%2#5F$1,$#%50%/##/60$)$6,$#%/4@5(',*%@A5#/4%'$#%$#%4($#$%23%
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Medicinerladen 
Årsberetning fra din fagboghandel: 

Medicinerladen har igennem det sidste år arbejdet på at sikre medlemmerne en fagspecialiseret 

service og studiebøger til særdeles konkurrencedygtige priser, og vi har i det forgangne år givet 

over 1,1 million kroner i rabat.  

 

Selvom Medicinerladen efterhånden har 47 år på bagen arbejdes der fortsat fokuseret med at 

undersøge nye muligheder og kontinuerligt forbedre den fagspecifikke service der leveres.  

Medicinerladens bestyrelse har i det forgangne år, som et af flere fokuspunkter, arbejdet med 

strategi og udvikling, og har i denne forbindelse påbegyndt en række projekter som fremadrettet 

skal være med til at udvikle Medicinerladen.  

 

Vi har for ganske nyligt budt John Futtrup velkommen som nyt eksternt bestyrelsesmedlem i 

Medicinerladen. John Futtrup er direktør for Factum Books, som driver bogbutikker i Aalborg, 

Aarhus, Esbjerg og København, og har herigennem en årelang erfaring inden for bogbranchen med 

drift og udvikling, som vi håber på fremadrettet at kunne gøre brug af i Medicinerladen.  

 

På personalefronten varetages den daglige drift nu af John Kahr suppleret af studentermedhjælpere, 

idet Iben Lenler inden sommerferien på eget initiativ valgte at søge nye udfordringer. 

Medicinerladens bestyrelse har valgt ikke at besætte denne fuldtidsstilling igen, men i stedet lagt 

den strategi, at der fremadrettet suppleres med studentermedhjælpere, hvilket medfører en stor 

lønbesparelse. Det er bestyrelsens holdning, at studentermedhjælperne så vidt muligt selv skal være 

medicinstuderende således, at vores medlemmer kan få kompetent rådgivning af jævnaldrende 

baseret på egne erfaringer. Birte Andreasen er fortsat driftsleder i Medicinerladen. De ansatte i 

Medicinerladen har i det forgangne år været utroligt dedikerede og har udvist et meget stort 

engagement.  

 

Medicinerladen har i det forgangne år afholdt en række arrangementer bl.a. bog-battles og oplæg fra 

udvalgte forfattere med pænt fremmøde, hvilket sammen med det store daglige kundeflow er med 

til at skabe mere liv i FADL-huset. 
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Medicinerladen har indgået et samarbejde med Factum Books i Aalborg som sikrer, at vores 

medlemmer i Aalborg kan tilbydes samme billige studiebøger, som tilbydes til vores medlemmer 

her i Århus, gennem en fysisk boghandel i Aalborg.  

 

Til den seneste Rus-introduktion havde Medicinerladen fornøjelsen af at kunne implementere et af 

FADLs nye Guldæg, hvor indmeldelse i FADL på første semester gav mulighed for at købe 

Genesers histologi-bog til 499,-. Implementeringen af Guldægget var et forsøg på at rekruttere flere 

medlemmer til FADL, hvilket er afgørende for at sikre en fortsat udvikling af Kredsforeningen. Til 

sommer rus-introduktionen oplevede vi i år over en fordobling af nyindmeldelser i FADL 

sammenlignet med de to forrige rus-introduktioner. Et tilsvarende tilbud blev lanceret igennem 

Factum Books i Aalborg.  

 

Vi har i år reduceret administrationsomkostningerne med ca. 250.000,-, men vi har desværre måttet 

konstatere et betydeligt fald i omsætningen på næsten 1.6 million, hvilket betyder, at vi samlet 

ender på et netto underskud på ca. 406.000,-. Mulige forklaringer på dette fald i omsætningen er 

implementeringen af Fremdriftsreformen, som har medført at stort antal studerende har holdt orlov 

samt et øget køb af brugte bøger. Som en direkte konsekvens heraf har Medicinerladens bestyrelse 

besluttet at afsætte midler i det indeværende foreningsår til målrettet at afsøge nye potentielle 

kundegrupper. Rationalet heri er, at de kunder, som ikke er FADL-medlemmer, er med til at drive 

omsætningen - og altså herved er med til at finansiere nogle af de store rabatter, vi giver tilbage til 

medlemmerne. Det er vigtigt at understrege, at selvom vi har måttet konstatere et betydeligt 

underskud i år, er Medicinerladen fortsat en solid forretning med meget lidt gæld i forhold til 

værdierne med en samlet egenkapital på ca. 5,7 million.  

 

Repræsentantskabet og Medicinerladens bestyrelse lægger vægt på opretholdelsen af en fysisk 

boghandel, som er attraktiv for vores medlemmer, og hvor medicinstuderende kan få en kompetent 

rådgivning og købe billige studiebøger. Der er fortsat mange udviklingsmuligheder i 

Medicinerladen, og bestyrelsen og ansætte vil fremadrettet fortsætte arbejdet med at gøre 

Medicinerladen endnu mere attraktiv for vores medlemmer. 

 

Christian Bork 

Formand for Medicinerladens bestyrelse 
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Acuta – årsberetning 

Acuta – de medicinstuderendes blad i Århus kører nu på 47. årgang og er fortsat et af 

de kommunikationsmidler, som foreningerne benytter til at få udbredt meddelelser 

til de studerende. Derudover beskæftiger skribenterne sig med tunge emner og let 

underholdning til forelæsningspausen. Vi udkommer stadig hver 2. fredag, forudgået 

af et redaktionsmøde tirsdagen inden. 

Det er nu to år siden, vi på FADL generalforsamling præsenterede Acutas app, idet 

det sammen med FADL var blevet besluttet, at vi bedre kunne nå de medstuderende i 

klinik, hvis vi bevægede os med ind i det digitale samfund. Med undtagelse af nogle 

kortere perioder, hvor den har manglet på Google Play, fungerer den, som den skal, 

og vi har kunnet konstatere at flere og flere af Århus’ medicinstuderende er blevet 

opmærksomme på den. 

Vi er tilfredse med de fysiske rammer i FADLs forhus, og kreativiteten blomstrer. 

Specielt er vi begejstrede for vort fællesprojekt, lægeromanen, som har udspillet sig 

det sidste halve års tid. 

Aktuelt er en større del (5 stk.) af de nuværende skribenter på 12. semester og har 

dermed en begrænset holdbarhed. Dette stiller os over for en udfordring, da vi jo 

løbende har brug for nye kollegaer. Heldigvis har vi haft en vis tilgang af nye 

skribenter, hvilket vi er glade for. Alligevel vil vi dog stadig opfordre alle interesserede 

til at møde op til vore møder hver 2. tirsdag – næste gang 13/10 og 27/10. 

Venlig hilsen 

Sara Gramstrup og Christoffer Svinth-Johansen,  

ansvarshavende redaktører 
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FADL 2014-15 – Mange plusser og et enkelt stort minus 
Af Thomas Ehlers 
Formand for FADLs hovedforening 
 
Foreningsåret 2014-2015 blev på mange måder et rigtigt godt år for FADL.  
På plus-siden skal i første række nævnes, at vi fik forhandlet nye overenskomster i hus, der ikke mindst 
sikrede, at vagttagerne stadig får transportdækning. Denne praksis ville regionernes forhandlere ellers i 
første omgang fjerne helt. Fremdriftsreformen er blevet sat under pres, og det knager voldsomt under den. 
FADLs kontakter til det politiske liv bragte den nye uddannelsesminister, Esben Lunde Larsen, på besøg i 
FADL-huset på Blegdamsvej for at hører vores mening om, hvor skoen trykker mest. 
Internt i FADL er vi i fuld gang med udfoldelsen af mange fælles projekter. Tre nye medarbejdere – en i hver 
af kredsene – har givet os markant flere muskler på en række områder: uddannelsespolitik, arbejdsmar-
kedsinitiativer, juridisk bistand til medlemmerne, nye medlemsfordele, forsikringsforhandlinger osv. Og en 
fuldtids it-medarbejder i sekretariatet, der udvikler mitFADL, laver nyhedsbreve til alle medlemmer, inte-
grerer med sociale medier og senest har frigivet den nye udgave af www.fadl.dk - dette står også på resul-
tatlisten i år. 
Men der er også en kraftig minus-side. FADL har samlet set mistet 1.000 medlemmer på ca. 1½ år. Det er et 
kæmpe problem økonomisk – og på længere sigt indflydelsesmæssigt. Den problemstilling er absolut nr. 1 i 
det nye foreningsår 2016, der venter. 
 
OK 15 
2015 har været overenskomstår – dvs. at FADLs overenskomster for SPV/VT, lægevikarer og universitetsan-
satte udløb og skulle fornys gennem forhandling og aftale med arbejdsgiverne i Danske Regioner, staten og 
forsvaret. 
Særligt på SPV/VT-området var der problemer. Inden sommerferien havde FADL nogle hårde overens-
komstforhandlinger med regionerne vedrørende transportbetaling og refusion. 
Årsagen til dette var at aftalen som lå til grund for både transportbetaling og -refusion ikke lå i overens-
komsten, men var en gammel aftale, der var indgået med amterne.  
Regionerne ønskede ikke længere at opretholde aftalen, dette formentlig af økonomiske årsager, og op-
sagde denne til d. 1. april 2015. 
 Dette gjorde at vagttagere oplevede at blive sendt ud på vagt til hospitaler, der lå uden for universitetsby-
erne uden at få betaling eller refusion for dette. Det var FADLs forventning at regionerne havde opsagt afta-
len i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og derfor ønskede at finde en løsning, hvilket ikke var 
det indtryk vi blev mødt af i forbindelse med forhandlingerne.  
 Forhandlingerne har været langstrakte og vanskelige og først lige inden sommerferien begyndte regioner-
ne at åbne op for muligheden for at indføre transportordninger i overenskomsten.  
Det endelige resultat af forhandlingerne på transportområdet betyder at vi har fået indført transportbeta-
ling som en del af overenskomsten, hvilket er en væsentlig succes for FADL, da dette ikke har stået i over-
enskomstteksten før og altså ikke har været noget vi har kunne gøre krav på. 
 Fremadrettet vil FADL forsøge at forhandle lokalt med hospitalerne for at opnå lokale transportaftaler, der 
giver bedre betaling og dermed en bedre vagtdækning på de mere perifære sygehuse.  
Urafstemningen om overenskomsterne blev afsluttet i løbet af sommerferien, hvilket de i følge vedtægts-
bestemmelser skal, hvilket formentlig har resulteret i den ikke imponerende stemmeprocent på ca. 15%. 
Dog var de studerende, der stemte om overenskomsten enige om at godkende resultatet, hvilket hovedbe-
styrelsen tillige gjorde i september. 
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Nu forestår så efterreguleringsarbejdet hos vagtbureauerne samt at implementere den nye transportaftale 
og forsøge at indgå de ovenfor nævnte lokalaftaler.  
 Vi takker alle medlemmerne for støtten og ønsker jer tillykke med de nye overenskomstaftaler! 
  
 
FADLs arbejdsmarked 
FADL har gjort meget i det seneste år for at skaffe nye relevante jobmuligheder for de lægestuderende. Et 
arbejdsmarkedspolitisk udvalg er nedsat og mange nye initiativer taget. Der er holdt møder med et antal 
regioner og kommuner om mulighederne i det nære sundhedsvæsen. Vi har tilbudt de praktiserende læger 
i PLO en overenskomst med FADL for at få mere fokus på almen praksis. Vi har holdt møder med lægemid-
delindustrien og en række interesseorganisationer for at gøre mere opmærksom på, at vi har kompetencer 
og en uddannelsesbaggrund, der kan bruges langt bredere på sundhedsområdet.  
Vagtbureauerne er dog stadig den absolutte kerne på FADLs arbejdsmarked. FADLs vagtbureauer har nu 
gennemgået transformationen fra at være drevet og ejet af FADL til at være selvejende institutioner med 
status af in-house vagtbureauer under regionerne. Begge vagtbureauer (DLVV og KVB) har studenterledede 
bestyrelser og kan varetage de lægestuderendes behov. 
KVB - det københavnske vagtbureaus aktiviteter følger gennem 2015 de budgetter og handlingsplaner, der 
er lagt for de kommende år. Timeomsætningen er fortsat høj og ender sandsynligvis på 475.000 timer som i 
2014. I 2013 var timeomsætningen på 450.000 timer. Vagtbureauet har ca. 2600 aktive vagttagere. De tjen-
te i 2014 i gennemsnit 48.166 kr. 
Anderledes vanskeligt ser det ud for vagtbureauet i vest (Aarhus og Odense), Danske Lægestuderendes 
Vagtbureau Vest, DLVV. I sidste års beretning fra Hovedbestyrelsen spåede FADL, at DLVV's omsætning vil 
være faldet med 25 % i forhold til 2013. Desværre viste spådommen sig at være korrekt. DLVV har oplevet 
et fald fra 207.000 vagttimer til 155.000 timer. Efter FADLs vurdering er udviklingen katastrofal. For relativt 
få år siden var timeomsætningen i de to vestlige vagtbureauer på tilsammen 390.000 timer. Den ekstremt 
lave timeomsætning truer ikke kun DLVVs overlevelse men hele fremtiden for et reelt landsdækkende ar-
bejdsmarked for FADLs medlemmer. 
 
 
Fremdriftsreformen 
Fremdriftsreformen fik virkning for nye studerende fra efteråret 2014. Efter planen omfattes alle indskrev-
ne universitetsstuderende af fremdriftsreformen fra efteråret 2015. 
FADLs indsats mod fremdriftsreformen har fulgt flere spor. FADL-politikere været i kontakt med rektorater, 
dekanater og institutter ved universiteterne, for at høre om og diskutere planerne for implementeringen af 
reformen, herunder reformens betydning for orlovsrettighederne. Gennem samarbejde med Danske Stude-
rendes Fællesråd (DSF) og Lægeforeningen lykkedes det at få budskaber igennem til pressen om fremdrifts-
reformens negative konsekvenser for lægevikardækningen af hospitaler, for prægraduat forskning og for 
kvaliteten og samarbejdsevnerne for fremtidige læger. Bl.a. fik FADL i foråret en helsides artikel i Politiken 
om de lægestuderendes problemer. 
Det lykkedes også at få en aftale med alle fire lægeuniversiteter om at iværksætte en studieundersøgelse 
blandt alle landets lægestuderende. FADL formulerede spørgeskemaet og modtog knapt 2800 svar om bl.a. 
hvordan lægestuderende oplever og reagerer på fremdriftsreformen. I august måned var undersøgelsen 
under færdigbehandling, på dette tidspunkt kunne vi konstatere at undersøgelsen rummer en massiv kritik 
af reformens mange negative følger. 
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I København organiserede FADL-repræsentanter en arbejdsgruppe som op til folketingsvalget i juni arbej-
dede intenst med at påvirke holdningerne til fremdriftsreformen hos folketingspolitikere på valgturne. Det-
te har skabt en række værdifulde politiske kontakter og den helt store gevinst blev opnået, da den nytil-
trådte Uddannelsesminister, Esben Lunde Larsen, medio august besøgte FADL-huset til en drøftelse af re-
formen. Med sig havde ministeren et DR tv-hold, og mødet mellem ministeren og FADL blev bragt i DRs Bag 
Borgen (Se klippet på FADL.dk/FADL – bag Borgen) 
 
Nye og billigere forsikringsprodukter på vej 
Endelig vil jeg fremhæve, at FADL netop i disse dage er ved at lægge sidste hånd på en helt ny kollektiv for-
sikringsaftale for FADLs medlemmer. Forud er gået et kæmpe undersøgelses- og forberedelsesarbejde samt 
mange forhandlinger med forskellige parter. Sikkert er det, at der kommer nye produkter på hylderne – 
som ønsket af mange medlemmer – samt at forsikringerne generelt bliver billigere. Glæd jer – og vi lover 
jer alle god information om de ny forsikringstilbud inden de træder i kraft. 
 
Vi ser frem til et nyt spændende foreningsår i FADL med flere nye medlemmer. Om året der gik kan du læse 
mere i Hovedbestyrelsens beretning på www.fadl.dk. Her finder du også beretningerne fra de nationale 
udvalg i FADL. 
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Overenskomstudvalget 2014-2015 
I år har vi forhandlet overenskomst, hvilket har optaget det meste af udvalgets tid. Regionernes Lønnings 
og Taktsnævn (RLTN) valgte i december at opsige de kutymer, som i gennem mange år har været brugt til 
udbetaling af transportgodtgørelse samt løn under transport, med ikrafttrædelse pr. 1. april. Ydermere 
ønskede de, at overenskomstens § 22 Udenbys Pleje, blev fjernet. Således kan man sige, at de med et 
kuglepensstrøg, fjernede transporten som vi kender den i dag, og ydermere ønskede al 
transportgodtgørelse/løn under transport fjernet. Der har derfor været meget langt mellem os og RLTN ved 
forhandlingsbordet, da vi ønskede at skrive kutymerne ind i overenskomsten og ensrette dem landet over.  
Forhandlingerne var tæt på et sammenbrud netop pga dette stridspunkt, og FADL var for første gang i 
mange år tæt på at havne i Forligsinstitutionen. Det er min 3. overenskomstforhandling, og aldrig har jeg 
oplevet at der var så langt mellem os, heller ikke ved OK11, hvor vi skrev vagtbureauerne ud af 
overenskomsten. MEN på falderebet lykkedes det os at få indgået en aftale med RLTN; en aftale som ligger 
en bund på transportområdet. Hermed sikres løn under transport, ved en samlet transporttid på mere end 
1,5 timer (fra Universitetsbyens banegård til Hospitalet), men løn fra 1,25 timer. Endvidere billetrefusion, 
når Hospitalet ligger mere end 24 km væk fra Universitetsbyens banegård. Denne aftale er trådt i kraft pr. 
1. april 2015, så der skal udbetales godtgørelse til jer med tilbagevirkende kraft. Desuden er muligheden 
åbnet for at de enkelte Regioner kan give mere i transportgodtgørelse/løn under transport, hvis de finder 
at dette er nødvendigt. Med andre ord; vi har lagt bunden, men ikke loftet. Jeg ved at det er en stor 
omvæltning for mange, og kan synes uacceptabelt, men husk at det fortsat står jer frit for, hvor I ønsker at 
arbejde!   
Når det er sagt synes jeg at vi kan være rigtigt glade for årets resultat! Det er lykkes at få transport ind i 
overenskomsten, vi har bibeholdt § 22 Udenbys Pleje og det har ikke kostet en eneste krone af 
overenskomstmidlerne. Med andre ord; vi har ikke skulle gå ned i løn for at få transportgodtgørelse. 
Endvidere har vi fået mange af de krav igennem som vi længe har ønsket; der er kommet et isolationstillæg, 
der er banet vej for arbejdet omkring hepatitis B vaccine i forbindelse med SPV kurset, lønnen og pensionen 
er steget. 
Udover overenskomstforhandlingerne har året også budt på formandsskifte, da den tidligere formand for 
udvalget blev læge, derfor omkonstituerede udvalget sig, nu med Kristian Poulsen som formand. Vi har 
også fået afsluttet et par voldgiftssager, hvilket har givet nogle ekstra penge til medlemmer, som ikke er 
blevet opsagt efter overenskomstens regler. De har været længe under vejs, pga sammenlægningen i 
Vagtbureau Vest, og det har derfor været en stor prioritet at få dem afsluttet. Udvalget har ikke nået at få 
behandlet cirkulæret om efteruddannelsesmidler, da der har været stor travlhed i forbindelse med 
overenskomstforhandlingerne, men vi håber at kunne færdiggøre dette arbejde efter en tiltrængt 
sommerferie. Der er også en del arbejde for udvalget med at få debatten om de kollegiale vedtægter op til 
overfladen igen, efter de nye overenskomster. Således er der nok at tage fat på for fremtidens udvalg! 
Mette Arbjørn 
Forhenværende formand for Overenskomst udvalget 
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Arbejdsmarkedspolitisk udvalg 
Grundet manglende tilbagemelding fra De Praktiserende Lægers Organisations (PLO) side omkring FADLs 
overenskomstudspil vedrørende praksisassistentprojektet, blev foreningsåret i APUregi, lidt forsinket, skudt 
i gang, da kalenderen viste 2015.  
Det stod klart fra starten at netop praksisassistentprojektet, var blevet skudt til hjørne fra PLOs side, og at 
vi i APU, pt. måtte kigge andre veje, for at finde nye arbejdsområder for de medicinstuderende.  
Jobmulighederne i forhold til lægemiddelindustrien kan i første omgang knyttes til FADLs kontakter i 
konkrete virksomheder, bl.a. NOVO. Medicinalindustrien er derudover et område som universiteterne ikke 
underviser i, så kendskab til dette felt, ville gavne formentlig både de medicinstuderende og 
medicinalindustrien.  
Møder i Lægemiddelindustriforeningen (LIF) blev hurtigt etableret, og både FADL og LIF udviste stor 
interesse for at engagere medicinstuderende i industrien. Det blev drøftet hvilke roller de 
medicinstuderende kunne udfylde.  LIF skitserede, at grunden til, at de medicinstuderende var attraktive 
for industrien, er at vi taler ”lægesproget”, og at vi derfor bl.a. kunne lette kommunikationen mellem 
medicinalvirksomhed, forskningsenhed og hospital. Dette kunne bl.a. være i den rolle der tager sig af 
bivirkningsrapportering. Derudover er den fleksibilitet som de medicinstuderende udviser, en stor fordel, 
hvis rollen som eksempelvis projektsygeplejerske fra gang til gang kunne varetages af et FADLvagthold. 
LIF er en paraplyforening for medicinalvirksomhederne, der bl.a. har en afdeling for uddannelse og kurser. 
Vi fik lejlighed til at gennemgå disse kurser, og pointerede, at bl.a. GCP-kurset (Good Clinical Practice) ville 
være af særlig interesse, for at udvikle fagligt kompetente medicinstuderende til industrien.  
 Dog viste det sig, at den finansieringskilde LIF først havde forestillet sig, ikke var mulig alligevel, og derfor 
er det et projekt, der pt. står lidt stille, men som APU vil følge op på, i det kommende foreningsår.  
Derudover har vi nu netop taget emnet omkring, at bruge tosprogede medicinstuderende til en del af den 
tolkebistand, som hospitalerne har brug for, op. Emnet har været offer for en del mediebevågenhed, da det 
kom frem, at der på landets afdelinger blev brugt pårørendes børn, til ulovligt at tolke for deres pårørende. 
Derfor synes vi i Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg, at vi skulle begynde at arbejde i denne retning, da der på 
medicinstudiet ofte er mange tosprogede studerende. Der ligger her, en forholdsvis uprøvet arbejdsopgave 
for de medicinstuderende, som kunne være spændende at åbne op for.  Det vil vi i APU i løbet af det 
kommende foreningsår arbejde på, bliver muligt.  
Ud over overenskomstdrøftelserne med PLO og LIF-samarbejdet har APU drøftet og bidraget til designet af 
hovedforeningens indsats med at få Regionerne til, at styrke rekrutteringen til almen praksis. Særligt i 
udkantsområderne. Lægestuderende er første skridt til at sikre bedre dækning af almen praksis, som 
nedlægges, fordi der mangler læger, der vil tage over. 
APU har bidraget til og fulgt indsatsen i Region Nord, hvor APU-formanden, FADL-formanden og AAU-
lægestuderende i juni deltog i dialogmøder med Regionen, PLO-Nord og AAU om hvordan AAU-
lægestuderende kan knyttes til regionens almene praksis. Forud for mødet har hovedforeningen arbejdet 
på at etablere et samarbejde med Region Nord og PLO-nord om to pilotprojekter: Praksisassistentprojektet 
og Akkrediteringsassistent. 
APU har endvidere fulgt og drøftet hovedforeningens kontakt med Odense kommune, hvor der fortsat 
arbejdes på at få lægestuderende ind i kommunens omlægning af ældre- og handicapområdet i en 
tværfaglig organisering. 
Senest er der til APU’s område kommet en henvendelse fra PLO-Syd/Lægeforeningen Syddanmark, som 
står overfor at udvikle en særlig rekrutteringsindsats via en 18 punks plan, hvor udbygning af kontakt og 
samarbejde med lægestuderende indgår. APU, HF og FADL-Odense følger og deltager i projektudviklingen, 
som iværksættes i det tidlige efterår. 
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 Alt i alt, har det altså været et rigtigt spændende og begivenhedsrigt år for Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg.  
Vi ser frem til et mindst lige så spændende kommende foreningsår, med opfølgning på de projekter, der 
allerede så småt bliver sat i søen, samt forhåbentligt nogle nye friske projekter.  
Med håbet om medvind.  
Kristian Mosfeldt Jeppesen 
Formand Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg. 
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Uddannelsespolitiskudvalg 
Fireårsreglen/femårsreglen/femårsfristen: 
Vi har i UPU i år brugt tid på at lave grundarbejdet for en ny studieundersøgelse, der blev sendt ud til alle 
medicinstuderende i slutningen af april og starten af maj. Undersøgelsen blev besvaret af 2779 
medicinstuderende fra alle fire studiebyer, hvilket svarer til en svarprocent på ca. 31. I undersøgelsen 
spurgte vi blandt meget andet ind til, om de studerende havde holdt orlov eller semesterfri alene på grund 
af femårsreglen. 37 pct. af de studerende, som havde afholdt orlov inden for de seneste to år, svarer, at 
deres orlovsperiode i høj grad eller i nogen grad skyldes femårsreglen.  
 
Fremdriftsreformen: 
Vi har i UPU fortsat haft fokus på fremdriftsreformen og dens konsekvenser for de medicinstuderende. Dels 
har vi holdt os orienteret gennem UPUs MR-repræsentanter i forhold til de ændringer, der er blevet indført 
på universiteterne, og så indgik der også spørgsmål om reformen i vores studieundersøgelse. Eksempelvis 
blev de studerende spurgt, om de mener, at fremdriftsreformen vil give lægeuddannelsen bedre kvalitet. 
Her svarede 86 pct. af de 2779, at de var meget uenige. 
Vi vil i UPU fortsat arbejde videre med fremdrifsreformens konsekvenser. 
 
Lægeskolen i Aalborg: 
UPU har fortsat haft fokus på at følge udviklingen i kvaliteten på og tilfredsheden med lægeskolen i 
Aalborg. Dette har i år været langt nemmere end tidligere, fordi to af de fra Aarhus indstillede UPU-
repræsentanter læser i Aalborg. På den måde har vi kunnet følge udviklingen meget tæt. Aalborg 
Universitet har i år besluttet at hæve det årlige optag på lægeuddannelsen fra 50 til 100. I UPU ser vi det 
som en positiv udvikling, blandt andet pga. lægemanglen i Nordjylland.  
 
Hepatitisvaccination samt Vejledning ang. værnemidler i Sundhedsvæsenet: 
I samarbejde med Danske Bioanalytikere har vi i år arbejdet videre med at få indført hepatitisvaccination. 
Pga. mange andre sager har arbejdet i år primært udmøntet sig i et enkelt møde med DBIO. Her 
diskuterede vi bl.a., at et positivt tiltag og et let opnåeligt mål, kunne være en kampagne rettet mod de 
studerende. Kampagnen skulle oplyse om, hvad der er det rigtige at gøre, hvis uheldet er ude, og man får 
en stikskade.  UPU vil arbejde videre med den idé fremover. Sideløbende hermed ser det ud til, at der i 
forbindelse med forhandlingerne med RLTN om OK15 er blevet åbnet for, at Regionerne vil hjælpe os i 
sagen og indføre et tilbud om vaccine.  
 
Optaget på medicinstudiet: 
Vi har i UPU i år opdateret FADLs politikpapir, der omhandler optaget på medicinstudiet. I det store hele er 
politikken på området ikke ændret nævneværdigt. Af nyheder på området kan det nævnes, at man på 
Københavns Universitet nu snakker om at øge det procentvise optag på kvote 2. Vi i UPU mener, dette er 
en positiv udvikling. Derudover har Aalborg Universitet, som tidligere nævnt, øget deres optag af 
medicinstuderende gældende fra september 2015. 
 
Prægraduat forskning: 
UPU har i år påbegyndt arbejdet med at fremstille en skriftlig guide til studerende, der vil forske. Arbejdet 
tager lang tid, da der er mange forskellige måder, hvorpå man kan forske – samt mange forskellige regler 
på de fire universiteter. Derudover spiller universiteternes forskellige måder at implementere 
fremdriftsreformen på også en stor rolle i at besværliggøre arbejdet. Vi håber dog på et snarligt resultat – 
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tanken er, at de studerende skal kunne hente guiden i deres kreds eller downloade den som PDF via 
fadl.dk. 
 
Mental sundhed blandt medicinstuderende: 
Vi har i UPU igen i år haft fokus på mental sundhed blandt studerende. Vi forsøgte os med et arrangement i 
København, hvor en psykolog fra Studenterrådgivningen holdt et oplæg omkring afstigmatisering af 
psykiske problemer. Umiddelbart gik oplægget godt, men tilslutningen var desværre ikke så stor som 
forventet – omkring 30 studerende mødte op. De tilstedeværende følte dog, at de havde fået noget ud af 
det, og oplægget kan gentages i de andre kredse, hvis det har interesse. Vores forventning er, at der vil 
være en bedre tilslutning, hvis man gør mere reklame for arrangementet. Derudover spurgte vi i 
studieundersøgelsen også ind til de studerendes oplevelser med psykiske problemer. 62 pct. af de 
adspurgte svarede ja til, om de havde oplevet psykiske problemer på studiet. Det er åbenlyst et alt for højt 
tal, og derfor vil UPU arbejde videre med at sætte fokus på problemet i fremtiden. 
 
Politikker: 
FADL bliver ofte kontaktet af diverse medier, journaliststuderende og samarbejdspartnere angående 
holdninger til forskellige problemstillinger på studiet og/eller i samfundet. I år er mange af disse blevet 
bragt op i udvalget, så FADL kunne stå endnu klarere i udmeldingerne til den vide verden. Vi har i UPU også 
arbejdet med et helt nyt politikpapir omhandlende den nye SU-reform, der har punkter, der træder 
endeligt i kraft i 2016. 
 
Eksterne udvalg: 
Igen i år har FADL været repræsenteret i adskillige eksterne udvalg gennem Uddannelsespolitisk udvalg. Her 
har vi bygget broer og delt de studerendes holdninger med relevante parter. Vi har haft én plads i Udvalget 
for Uddannelse og Forskning (UUF) i Lægeforeningen – herunder også Arbejdsgruppen vedr. prægraduate 
kliniske ophold (AVPKO). To medlemmer har siddet med i Team Uddannelse i Yngre Læger – nu kaldet 
Uddannelsesudvalget. To medlemmer (ét fra Uddannelsespolitisk udvalg og ét fra Lægevikargruppen) har 
siddet med i Gruppen af Yngste Læger (GYL) i Yngre Læger. Ét medlem har siddet med i Advisory Board på 
lægeskolen i Aalborg. En ny medlemsplads er tilfaldet et medlem fra Uddannelsespolitisk udvalg i De 
Studerendes Akkrediteringsråd under Danmarks Akkrediteringsinstitution. Ét medlem har været inde 
omkring arbejdet i bestyrelsen for Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU), og slutteligt har vi haft 
en observatørplads i Yngre Lægers Arbejdsmiljøudvalg.  
 
KBU-fordeling vs. KBU-lodtrækning: 
FADL arbejder på at forbedre metoden til fordeling af KBU-forløb. I samarbejde med anvendt matematiker, 
Anders Skajaa, har vi præsenteret en model med en fordelingsalgoritme for Sundhedsstyrelsen. Denne 
model er matematisk bevist 100 pct. sikkert bedre end lodtrækningsmodellen – målt på hvor højt oppe på 
KBU’ernes prioriteringsliste de fordelte forløb ville være, og udelukkende grundet økonomi blev projektet 
umiddelbart ikke taget videre i Sundhedsstyrelsen. Men arbejdet fortsætter, og vi satser på at kunne 
genoptage modellen med hjælp fra vores samarbejdspartnere i Lægeforeningens uddannelsesudvalg, 
Udvalget for Uddannelse og Forskning, der nu har udtrykt sin støtte – det samme er også meldt ud fra 
Yngre Lægers bestyrelse. 
Tak for et godt og begivenhedsrigt foreningsår; vi ser frem til at kæmpe jeres kampe i endnu ét! 
Mads Marstrand Helsted 
Formand for Uddannelsespolitisk udvalg 
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Studenterundervisergruppen  
SUG påbegyndte foreningsåret 2014 med de bedste forudsætninger med deltagende repræsentanter fra 
alle kredsforeninger, hvilket har vist sig at have sig stor betydning for gruppens arbejde.  
 
Overenskomstforhandlingerne 2015 
Årets overenskomstforhandlinger foregik som vanligt i samarbejde med Studenteransattes Landsforbund 
(SUL). Forberedelserne fyldte størstedelen af efteråret 2014, og forhandlingerne startede i januar. Mange 
af medlemmerne indleverede krav ved generalforsamlingerne rundt omkring i landet, og sammen med SUL 
udarbejdedes de fælles krav.   
Fra Moderniseringsstyrelsens side blev der ikke stillet krav, og det blev forventet, at forhandlingerne ville 
være hårde. Håbet var lysegrønt, men hurtigt fik vi fornemmelsen af, at modparten ikke var indstillet på at 
ændre og forbedre de i overenskomsten skrevne vage stykker. Forhandlingerne viste sig at blive svære, 
men resultatet blev blandt andet en lønstigning på 3,51 % frem til 2018, og at fædre fremover har ret til en 
syvende barselsuge. 
Derudover rakte det til de fælles tilkendegivelser, at der skal samarbejdes for et forbedret lokalt 
samarbejde og en bedre pensionsordning. 
 
Grænseaftale med HK 
Gennem den senere tid er der flere gange opstået tvivl i forbindelse med sager, hvor grænserne for HK- og 
SUL/FADLs overenskomstdækning har været uskarpe. For at undgå fremtidige stridigheder er et 
samarbejde med HK blevet opstartet. Parterne er derfor kommet frem til en samarbejdsaftale, der desuden 
skal sikre organiseringen af flest mulige studerende. Den nuværende prøveperiode udløber efter ét år. 
 
Sager i kredsene 
I dette foreningsår har vi arbejdet videre med sagen, der vedrører forberedelse for førstehjælpsundervisere 
på Københavns Universitet. Ved vores møde med Københavns Universitet kom vi frem til en aftale, der 
sikrede underviserne forberedelse. Det viste sig dog, at vi ikke kunne blive enige om 
efterreguleringsordningen. Vi retter nu henvendelse til Moderniseringsstyrelsen. 
I løbet af foråret har ansatte på Københavns Universitet flere omgange rettet henvendelse til SUG, da de er 
blevet sat ned i løn. Omdrejningspunktet er overenskomstens paragraf omhandlende halveret forberedelse 
ved undervisningssessioner gentaget indenfor 14 dage. Tidligere har universitet ikke skælnet, og de ansatte 
fik fuld løn for alle sessioner, hvorfor det nu virker som en stor ændring for dem. Vi er i fortsat dialog med 
KU omkring dette. 
I Odense blev vi i foråret gjort opmærksom på to jobopslag henvendt til medicinstuderende, men med 
forkert indplacering af de ansatte i forhold til løntrin. Efter en kort korrespondance med SDU’s HR-
afdelingen er jobopslagene nu ændret, og de studerende vil blive ansat til FADL/SUL 
studentermedhjælperløn. 
 
Lokalt samarbejde 
En af indsatsområderne, som har været højt prioriteret dette foreningsår, har været at forbedre det lokale 
samarbejde med universiteterne og de ansatte. Et øget samarbejde med universiteterne vil forhåbentligt 
sikre lettere arbejdsgange for begge parter ved fremtidige sager og tvivlsspørgsmål. Forarbejdet er gjort, og 
der foreligger nu en kontaktoversigt til ansvarlige kursusleder mv., der har den direkte kontakt til de 
ansatte. Håbet er at skabe kontakt til de studenteransatte gennem deres lokale leder. Kontakten til de 
ansatte har tidligere vist sig svær, da der ofte er udskiftning, og vi derfor i SUG ikke altid er bevidste om, 
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hvem de studenteransatte er. Dette er ligeledes næste skridt til at invitere til SUG infomøder i 
kredsforeningerne, som vil løbe af stablen i efteråret. Et skridt der vil styrke SUG ude i byerne og hos de 
studenteransatte. 
Marie Skougaard Nielsen 
Formand for Studenterundervisergruppen 
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Lægevikargruppen 
Vi har afsluttet årets overenskomst forhandlinger på lægevikar området. Dette værende både i forsvaret og 
med regionerne. For at tage det korte først:  
Vi fik aftalt en overenskomst med forsvaret i vinters, men da vi kun har haft en enkelt stud. Med. i en 
måned eller to til at arbejde i forsvaret, var der ikke så meget at forhandle om. Dette skyldes primært at 
infirmerierne er lukkede og nu går soldaterne til egen læge i højere grad. Forsvaret gav dog udtryk for, at 
hvis der kunne findes opgaver til medicinstuderende, var de meget glade for at have os.  
Vi fik skrevet ind at aftalen også gælder for Beredskabsstyrelsen. Vi fik også skrevet at det er ”god stil” ikke 
at sende en hjem, der lige er mødt, men minimum at betale et par timers løn for fremmøde. Og derudover 
er der ikke så meget at sige om det.  
Men tilbage til det der har taget tid, vores aftale med regionerne. Vi havde på forhånd forberedt os rigtig 
godt med en kravindsamling både over nettet og på landets generalforsamlinger, så vi havde en ide om 
hvad der er vigtigt for jer medlemmer. 
Desuden havde vi fået en henvendelse fra medicinstuderende på landets simulationscentre (CEKU, DIMS, 
SkejSim, SIMNord mfl.) disse institutioner har hidtil været uden overenskomst. Da de flere gange havde 
oplevet tvivlsspørgsmål ift. Deres ansættelse, ønskede de studerende en overenskomst, der slog fast hvad 
de havde af løn og ansættelsesvilkår. 
Da vi først gik til regionerne med krav om, at få overenskomstdækket medarbejderne på 
simulationsenhederne blev vi mødt med skepsis: ”det var ikke særlig mange timer. Kunne vi virkelig mene 
det alvorligt?” – Ja, det kunne vi og det gør vi. 
Heldigvis har vi i FADL med overenskomstaftalen fra 2011 fået en hovedaftale med regionerne. Det betyder 
i store træk, at de anerkender os som den organisation, der dækker medicinstuderende ansat i regionerne. 
Og hvis der er et område en af parterne ønsker dækket, så har vi en aftale om at dække det. 
Vi allierede os med medarbejdere fra CEKU (center for klinisk undervisning, Rigshospitalet) og DIMS (Dansk 
institut for medicinsk simulation, Herlev hospital) Det har hele vejen igennem været en enorm styrke at 
have disse eksperter med i forhandlingerne. 
Forhandlingerne startede, og vi kunne faktisk relativt hurtigt blive enige med regionerne om nogle ting på 
det generelle område.  

- Vi følger den generelle lønstigning.  
- Det bliver skrevet ind i overenskomsten at deltidsansættelser er ok. Dette har vi vurderet vigtigt ift. 

fremdriftsreformen, der kan gøre det svært, at tage lægevikariater udenfor sommerferien.  
- En prøve på et præ-vikariat kursus, hvor de vigtigste ting bliver gennemgået. Dette betalt af et ATP 

provenu, vi har fra tidligere år.  

I forhold til simulationsmedarbejderne nærmede vi os hinanden, men der er stadig et stykke vej. Derfor har 
vi aftalt at lave et periodeprojekt, hvor vi i fællesskab finder ud af hvad de mange forskellige og dygtige 
studerende foretager sig, og hvad de skal have i løn. Jeg ser dette som en stor sejr, og virkelig noget der kan 
skabe grundlag for en god aftale for simulationsmedarbejdere landet over. Dette arbejde skal være 
afsluttet ultimo 2015, så forhandlingerne kan starte primo 2016. 
Vi har netop skrevet under på aftalen – samtidig med overenskomstudvalget (OU).  
Jeg er glad for at vi har en stærk fagforening, hvor de forskellige udvalg arbejder sammen og vi hjælper 
hinanden. Vi forsøgte med lægevikar overenskomsten at presse regionerne til at indgå en aftale om 
transport på SPV/VT området – og den taktik fungerede. 
Jeg håber I vil godkende disse to overenskomster og stemme ja. Jeg mener det er tæt på det bedst mulige 
resultat vi kunne opnå. Jeg har fortsat store forventninger til en aftale på simulationsområdet, og jeg tror at 
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periodeprojektet vil gøre regionerne meget klogere på, hvad det er for arbejde der bliver udført, og hvor 
meget det er værd.  
Det har i høj grad været et forhandlingsår, og vi har ofte været rigtig mange med til forhandlingsmøderne. 
Dette er godt for at mange lærer hvordan sådan et forhandlingslokale ser ud, men også for at få mange 
gode input med i diskussionerne. 
Vi forsøgte at gøre brug af mange af de forhandlingsteknikker vi lærte på årets forhandlings seminar.  Det 
var et godt seminar, et dejligt sted og med en dygtig underviser. Det var igen rigtig godt at afholde det 
sammen med de øvrige OK udvalg. 
Det har igen i år til tider været svært at krydse broer. Der har desværre kun været en enkelt ildsjæl fra 
Odense og to fra Aarhus, der også har haft meget andet at se til. Det har betydet at vi stort set kun har 
mødtes i København. Det er selvfølgelig ikke meningen, men jeg synes det er svært at flytte 4-5 mennesker 
til Aarhus for at holde møde med en enkelt. 
Samarbejdet med YL og lægeforeningen er gået godt. Vi er glade for at kunne følge deres forløb og fortælle 
om vores. Vi har også brugt dem til sparring i visse situationer. 
Lui Koch 
Formand for FADLs lægevikargruppe. 
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Medlemsfordelsudvalget 
Forsikringsforhandlinger 

 FADLs forsikringsaftale med Codan skal i dette år genforhandles. MFU har siddet i 
forsikringsforhandlinger med både TRYG og Codan med det mål at fremforhandle et produkt med 
bedre dækning, lavere præmier, samt en indtægtsmulighed for FADL.  

 Lægeforeningen har ageret tredjepart i forhandlingerne med TRYG, da der ses en fordel i at FADL-
medlemmerne allerede som studerende under FADL bliver medlem af TRYG, og fortsat som 
færdiguddannede under lægeforeningen.  

Fitness DK 
 Vi er langt om længe kommet i mål med en Fitnessaftale, der længe har været efterspurgt af vores 

medlemmer. Det har ikke været nemt at finde en aftale, der kunne leve op til den meget 
fordelagtige aftale medlemmerne havde hos Fitness World.  

 Vi har underskrevet en kontrakt med FitnessDK, der giver medlemmerne en god pris på 
abonnementer tegnet for et helt år.  

DLVS- Danske Lægers Vaccinations Service 
 Medlemmer og ansatte hos FADL får 20 % rabat ved fremvisning af gyldigt medlemsbevis/lønseddel 

fra FADL. Aftalen er landsdækkende og gælder i samarbejdspartneres samtlige klinikker.  
 Aftalen løber indtil videre, idet det dog mellem parterne er aftalt, at aftalevilkårene genforhandles 

efter 6 måneder, første gang d. 1.12.2015 

Lån og Spar Bank 
 Som medlem af FADL er det nu muligt at få en studiekonto med ekstrafordele.  
 Lønkonto med 2,25 % i rente på de første 50.000kr og 0,00 % af resten. 
 Kun 5 % i rente på kassekredit (op til 50.000) 
 Lån og Spar bank varetager alt det administrative omkring oprettelse af studiekontoen.  

Anne Terp 
Formand Medlemsfordelsudvalget 
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Forslag 1: 
Indsendt af: Forretningsvalget, FADL Aarhus 
 
§ 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 opnås for lægestuderende ved landets øvrige 
universiteter, der kan dokumentere, at have bopæl i Aarhus Kredsforenings geografiske 
område. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for inddeling af landets geografiske 
områder. 
 
Ændres til: 
§ 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 opnås for lægestuderende ved landets øvrige 
universiteter, der kan dokumentere, at have bopæl i Aarhus Kredsforenings geografiske 
område. Endvidere kan personer med fast og længerevarende tilknytning til Danmark, og 
som læser medicin ved et udenlandsk universitet, ansøge om optagelse som medlem 
såfremt de under ophold i Danmark kan dokumentere at have ophold indenfor 
Kredsforeningens geografiske område.  Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for 
inddeling af landets geografiske områder. 
 
Motivation: 
FADLs Hovedforening har modtaget en henvendelse fra repræsentanter fra 
organisationen ”Danish Students Abroad” mhp. optagelse af danske medicinstuderende 
ved udenlandske universiteter.  
 
 
Forslag 2: 
Indsendt af: Forretningsvalget, FADL Aarhus 
Ny paragraf § 6 stk. 5 
Kontingentet pristalsreguleres hvert år den 10. januar på grundlag af udviklingen i 
Danmarks Statistik opgjorte nettoprisindeks det forudgående år (fra januar til december 
kvartal). Kontingentet kan pristalsreguleres med maksimalt 4% uden godkendelse af 
Generalforsamlingen.  
 
Motivation: 
Kontingentet til FADL, Aarhus Kredsforening følger aktuelt ikke de generelle 
prisstigninger i samfundet, hvilket på sigt potentielt kan begrænse de økonomiske 
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handlemuligheder for Kredsforeningen. Begrundelsen for, at pristalsregulere kontingentet 
er således, at fremtidssikre Kredsforeningen og samtidigt undgå store enkeltstående 
kontingentstigninger som følge af de løbende prisstigninger i samfundet.  
 
Forslag 3: 
Indsendt af: Forretningsvalget, FADL Aarhus 
 
§ 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 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. 

!"#"$%&'"("
)*+,-,.$&*"$%/+*.%*01023.,$3%,1.*04"+*0"5.$&*0"/.+*0$&/+$2303.%,"/+6*%37%4"
89:.;50"!"#"$%&'"<"12"=4"$&37"3;7*:*0*";>7+*$%250*.+*"12"21+&*.+%"0*2.$&36"%,7"?0@/$"
A0*+$;10*.,.2'"B*C09$*.%3.%$&36*%"$&37"@3:*"D/7,2@*+";10"3%";10*%32*"&0,%,$&"
0*:,$,1."3;"+*"CE297+*.+*"1023.,$3%,1.*0$"0*2.$&36*0' 

Ændres til: 

§ 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 
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efter svarbrev fra repræsentantskabet er udsendt. Overskrides tidsfristen bortfalder 
bevillingen.  

Motivation: 
Uddelingen af FADLs §7-midler er igennem en lang årrække udelukkende blevet uddelt 
én gang om året. Begrundelsen for, at opdele uddelingen til to gange årligt er således, at 
optimere planlægningsarbejdet for de enkelte studenterforeninger.  
Regnskabsteknisk er det imidlertid vigtigt, at de tildelte midler afhentes inden udgangen 
af budgetåret. Derfor ønskes yderligere indført, at bevillingen bortfalder såfremt fristen 
for afhentning af det tildelte beløb overskrides.  
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Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus kredsforening 
 
Det er en fornøjelse at sætte jer ind i FADL’s økonomi for foreningsåret 
2014/2015. Som altid præsenteres her på skrift FADL’s eksterne 
koncernregnskab, der inkluderer FADL Århus kredsforening samt 
medicinerladens regnskab. På generalforsamlingen vil jeg også præsentere 
kredsforeningen interne regnskab, som giver jer et større indblik i kredsens 
økonomi.  
 
Som udgangspunkt skal man se de to regnskaber således, at det eksterne 
koncernregnskab indeholder det interne regnskab fra Kredsen samt 
Medicinerladens regnskab. Posterne i det eksterne regnskab er således 
summen af udgifterne af en given post, både kredsens og tilsvarende post i 
Medicinerladen. Man kan derfor ikke finde kredsens interne regnskab i det 
eksterne koncernregnskab. Da det interne regnskab er et fortroligt dokument 
der indeholder en række følsomme oplysninger, bringes dette ikke i sin 
helhed her, men bliver præsenteret ved generalforsamlingen.  
 
FADL’s samlede eksterne koncernregnskab  
Samlet set, kommer FADL Århus til at gå med et stort underskud i år. Dette 
underskud kommer til at være på ca. 713.000 kr., hvilket er langt over hvad 
der sidste år var budgetteret med. En af forklaringerne herpå er, at vi 
desværre har måttet konstatere en betydelig omsætningsreduktion i 
Medicinerladen som afspejles på bundlinjen med et underskud på 406.000 kr. 
(jævnfør Medicinerladens beretning). Herudover kan ca. 119.000 af årets 
underskud tilskrives den nu afsluttede adskillelse mellem FADL og 
vagtbureauet, og advokatudgifter vedrørende likvidationen. Yderligere 
210.000 kr. af underskuddet kan forklares med de afskrivninger vi har gjort. Vi 
afskriver bland andet på huset samt tilbygninger, Acuta-appen og software. 
 
Til sidste år generalforsamling, blev det også besluttet at lave en satsning på 
at øge kursusudbuddet som følge af de tilbagemeldinger vi havde fået i forrige 
års medlemsundersøgelse. En del af underskuddet kan derfor også tilskrives 
vores øgede udgifter til kurser. Vi har i år haft en udgift til kurser på 258.000 
kr., en overskridelse af budgettet med 8.000 kr.  Et overforbrug der er gået 
direkte til medlemmerne! 
 
I store træk kan underskuddet dissekeres ned til følgende cirkatal:  
Nedskrivning af værdien i Vagtbureauet    119.000 kr.  
Underskud i Medicinerladen     406.000 kr.  
Kurser til medlemmer       258.000 kr.  
 
For at minimere underskuddet har vi i år valgt at udleje flere kvadratmeter i 
forhuset.  
 
 
Det eksterne regnskab kan ses bagerst i GF Acuta.  
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FADL Kredsens interne regnskab 
For overskueligheden skyld, vil jeg nedenfor gennemgå det mest relevante 
punkter i kredsens interne regnskab.  
 
Kontingentindbetaling 
Vi har i år fået 2.315.287 kr. I kontingent, heraf har vi betalt 1.104.550 kr. til 
Hovedforeningen. Dette er foreningens primære indtægt. Da det i år ikke har 
været den store medlemstilgang har vi i år fået ca. 177.000 kr. mindre i 
kontingentindtægt end budgetteret med.  
 
Administrationsomkostninger 
Vi har i år brugt færre penge på administrationsomkostninger end sidste år. 
Dette skyldes blandt andet at vi i år ikke har haft udgifter til kontorindehav og 
it-system i samme omfang som sidste år, da vi blev delt med vagtbureauet.  
 
Personaleudgifter 
I år har vi brugt mindre på personaleomkostninger end sidste år. Dog 
overskred budgettet med ca. 85.000 kr. Forklaringen på dette er til dels 
uforudsete udgifter der kommer, når en forening ikke er momsregistreret samt 
udgifter til studentermedhjælper. Vi har været nødsaget til at bruge flere 
penge på studentermedhjælper, da sekretariatet til tider har været meget 
presset. Det er i næste års budget taget hensyn til disse ekstra udgifter.  
 
Udgifter afholdt af repræsentantskabet 
Udgifter afholdt af repræsentantskabet er i år 38.000 kr., der er brugt på 
bespisning til møder, transportudgifter og arbejdsweekend. Dette er mindre 
end sidste år og afspejler at vi i år har udlejet forhuset og derfor ikke haft 
mulighed for at lave mad. Denne udgift forventes stige til næste år, da vi 
håber at snart kunne få adgang til et køkken. Sidste år besluttedes det at 
kredsen skulle afholde udgifterne for gårdsfesten da medicinerladen 
forventedes at gå med underskud. Vi har af samme grund valgt at afholde 
disse udgifter også i år, en udgift på ca. 39.000 kr. Det er i næste års budget 
afsat 25.000 kr. til næste års gårdsfest.  
 
Kurser 
Sidste år valgte repræsentantskabet, at vi fordoble antallet kurser og dermed 
fordoble udgifterne til denne post. Vi har overskredet budgettet på 250.00 kr. 
Med ca. 8.000 kr. til denne post. Til næste år har vi valgt at afsætte 175.000 
kr. til kurser, da vi har set at det vigende medlemstal og kontingent ikke kan 
bære den samme satsning i år. Desuden er har vi set at det er meget færre 
meldt til kurserne i efteråret 15, så vi vurderer at et lidt lavere kursusniveau er 
passende.  
 
Parlamentarikerkompensation 
Udgifterne til parlamentarikerkompensation er i år holdt på den budgetterede 
niveau. Det budgetteres med samme beløb til næste år, hvilket betyder at 
honoraret til foreningens formand på ! SU bibeholdes.  
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Medlemskontingentet 
Kredsforeningen betaler kontingent til hovedforeningen, der bland giver 
adgang til strejkekasse, nationale udvalg og faglig støtte. Dette kontingent 
pristalsreguleret hvert år, hvilket betyder at de stiger med ca. 1-2% per år, på 
samme måde som at priserne i samfundet stiger. Da kontingentet er vores 
primære indtægtskilde, og fordi vi i fremtiden vil undgå en så stor stigning som 
vi så sidst år, vil vi i stedet gerne indføre pristalsregulering af 
medlemskontingentet. De sidste par år har pristalsudviklingen været på ca. 
1% årligt. Dette betyder at kontingentet vil stige med ca. 7 kr./år.  Dette synes 
vi er en mere holdbar kontingentstigning, der sikrer at medlemmerne ikke 
kommer til at udsættes for store efterreguleringer. 
 
Likvidation af vagtbureauet 
Ved likvidationen af vagtbureauet er det brugt flere advokatomkostninger end 
hvad der var regnet med. Dette betyder at værdien af vagtbureauet er faldet 
med ca. 119.000 kr. Dette forklarer derfor ca. 1/3 af årets underskud.  
 
Aalborg 
Der blev ved sidste års generalforsamling besluttet, at Aalborg skulle have sit 
egen budget, for at kunne udvikle FADL’s lokalkreds i Aalborg. Aalborg 
lokalforening har holdt sit budget på 30.000 kr. Det er budgetteret med 30.000 
kr. til næste år igen.  
 
Det samlede underskud i Århus kredsforening er 307.000 kr. Differencen 
mellem dette og det eksterne regnskab er underskuddet i Medicinerladen.  
Hvis man ser bort fra afskrivninger samt nedskrivningen af værdien af 
vagtbureauet, der ikke er reelle udgifter, er det samlede resultat på -21.500 kr. 
Hvilket betyder at vi ikke har færre penge på kontoen end sidste år.  
 
På trods af at vi i år er gået i minus, vil jeg gerne pointere at vores økonomi er 
fantastik stærk. Vi har aktiver og passiver på mange millioner, derfor kan 
økonomien bære mange år med et underskud på denne niveau.  
 
Her i GF Acuta kan I finde budgettet for næste år. Jeg vil også fremlægge 
budgettet på GF. Vi har i år valgt at være lidt mere konservative i 
budgetlægningen. Desuden vil jeg fremlægge de poster der som er til 
beslutning jf. FADL vedtægter, hvilket er fastsættelse af 
parlamentarikerkompensation samt paragraf 7 midler.  
 
 
Jeg glæder mig at besvare eventuelle spørgsmål på GF.  
 
 
 
Julia Vonasek 
Politisk Kasserer  
FADL Aarhus kredsforening 
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Ledelsespåtegning
Repræsentantskabet har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/15 for FADL Århus Kredsforening under
Foreningen af Danske lægestuderende.
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015  samtaf resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

, den Aarhus C 14/09/2015
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Johanne Hollands Steffensen Julia Vonasek

Kathrine Dyhr Lycke Kristian Nicolai Poulsen

Nicolai Kjærgaard Sandra Nima Damsholdt Langsted

Simone Overby Sander Trine Dahl

Troels Seerup Vinni Faber Rasmussen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE
LÆGESTUDERENDE

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF
DANSKE LÆGESTUDERENDE for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 -
30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

 

,Risskov 14/09/2015

Kaj Kromann Laschewski
statsautoriseret revisor
MARTINSEN AARHUS STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
Årsrapporten for FADL Århus Kredsforening under Foreningen af Danske lægestuderende er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. 
 
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
 
Generelt om indregning og måling
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og
nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta
 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
 
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og
omkostninger.

Resultatopgørelse

 
Bruttoresultat
Bruttoresultat omfatter nettoomsætningen med fradrag af årets forbrug af råvarer, hjælpematerialer og
handelsvarer samt andre eksterne omkostninger til salg, autodrift, lokale, administration samt tab på
debitorer m.v.
 
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted
inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen
indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
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Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, autodrift, lokale, administration, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger
til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder
 
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat
efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.
 
Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og
-tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
 
Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede ned- og afskrivninger. Software afskrives lineært
over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 3-5 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives
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ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 20-100 år (Scrapværdi: 50%) 
Særlige installationer 5-10 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i
resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af
virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med
fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende
værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt
tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i
det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre
værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang,
moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.
 
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for
nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger
kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende
årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i
tilknyttede virksomheder.

Øvrige finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender herunder depositum måles til kostprisen, som antages at svare til dagsværdien.
 
Andre værdipapirer og kapitalandele
 
Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af såvel
færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget.
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Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet
salgspris.
 
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der
nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
 
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
 
Likvide beholdninger
 
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudte skatteaktiver
 
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige
indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
 
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i
perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte
skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil
medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes
udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.
 
Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer
til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets
underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget
afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.

Bruttoresultat  ...................................................................................... 1.908.037 1.892.525

Personaleomkostninger  ......................................................................... 1 -1.706.467 -1.644.139
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ..... -210.444 -260.129
Andre driftsomkostninger  ..................................................................... -662.656 -790.283

Resultat af ordinær primær drift  ...................................................... -671.530 -802.026

    Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder ...................... -83.708 -250.000
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der
er anlægsaktiver  .................................................................................... 83.074 111.729

Andre finansielle indtægter  ................................................................... 803 1.622
    Andre finansielle omkostninger  ........................................................ -41.264 -10.263

Ordinært resultat før skat  .................................................................. -712.625 -948.938

Skat af årets resultat  .............................................................................. 2 0 -200.000

Årets resultat  ....................................................................................... -712.625 -1.148.938

Forslag til resultatdisponering

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode  ...................... -83.708 -1.750.000
Overført resultat  .................................................................................... -628.917 601.062

I alt ........................................................................................................ -712.625 -1.148.938
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Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver ............................................... 255.531 352.315

Immaterielle anlægsaktiver i alt  ....................................................... 255.531 352.315

Grunde og bygninger  ........................................................................... 9.246.707 9.356.717
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  .............................................. 33.986 164.353

Materielle anlægsaktiver i alt  ........................................................... 9.280.693 9.521.070

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  ............................................ 1.074.692 1.158.400
Andre værdipapirer og kapitalandele ................................................... 2.015.573 2.004.356

Finansielle anlægsaktiver i alt ........................................................... 3 3.090.265 3.162.756

Anlægsaktiver i alt  ............................................................................. 12.626.489 13.036.141

Fremstillede varer og handelsvarer  ...................................................... 1.552.738 1.461.798

Varebeholdninger i alt  ....................................................................... 1.552.738 1.461.798

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ........................................ 237.292 279.559
Tilgodehavende skat  ............................................................................ 7.118 7.118
Andre tilgodehavender ......................................................................... 154.498 405.354
Periodeafgrænsningsposter  .................................................................. 50.187 1.650.957

Tilgodehavender i alt  ......................................................................... 449.095 2.342.988

Likvide beholdninger  ........................................................................... 3.356.482 1.855.702

Omsætningsaktiver i alt  .................................................................... 5.358.315 5.660.488

Aktiver i alt  ......................................................................................... 17.984.804 18.696.629
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Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.

Registreret kapital mv.  ........................................................................ 16.889.416 16.288.354
Andre reserver  ..................................................................................... 574.692 658.400
Overført resultat  .................................................................................. -628.917 601.062

Egenkapital i alt ................................................................................. 4 16.835.191 17.547.816

Deposita ............................................................................................... 124.263 96.888

Langfristede gældsforpligtelser i alt ................................................ 5 124.263 96.888

Leverandører af varer og tjenesteydelser  ............................................ 554.287 354.728
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .................................. 75.395 126.469
Anden gæld  ......................................................................................... 395.668 570.728

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  ................................................ 1.025.350 1.051.925

Gældsforpligtelser i alt  ..................................................................... 1.149.613 1.148.813

Passiver i alt  ....................................................................................... 17.984.804 18.696.629
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Noter

1. Personaleomkostninger

 2014/15 2013/14

 kr. kr.

Løn og gager 1.549.379 1.362.158
Pensionsbidrag 94.910 41.146
Andre omkostninger til social sikring 24.719 23.829
Andre personaleomkostninger 37.462 217.006
I alt 1.706.467 1.644.139
 

2. Skat af årets resultat

 2014/15 2013/14

 kr. kr.

Ændring af udskudt skat 0 200.000
I alt 0 200.000
 

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: 
 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital
Årets

resultat
FADLs Vagtbureau, Århus A/S i likvidation
(30.06.2014), Aarhus 100% 1.169.242 -239.160
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4. Egenkapital i alt

 Virksomhedskapital

Reserve for
nettoopskrivning

efter indre værdis
metode

Ialt

 kr. kr. kr.
Saldo primo 16.889.416 658.400 17.547.816
Årets resultat -628.917 -83.708 -712.625
Egenkapital ultimo 16.260.499 574.692 16.835.191
 

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

 
Gæld i alt

ultimo
Afdrag næste

år
Langfristet

andel
Restgæld
efter 5 år

 kr. kr. kr. kr.
Gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0
Deposita 124.263 0 124.263 0
I alt 124.263 0 124.263 0
 

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

FADL, Århus Kredsforening under Forening af Danske Lægestuderende er en forening med det
primære formål at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, yde rådgivning til
medlemmerne og drive Medicinerladen.

Medicinerladen er en boghandel, der forhandler bøger samt andet studiemateriale for
medicinstuderende og andre inde for det sundhedsvidenskabelige område.

Udover nævnte aktiviteter forestår foreningen driften af medlemsbladet ”Acuta”, driften af
foreningens ejendom og yder i øvrigt støtte til almennyttige formål inden for sociale, kulturelle
og sundhedsmæssigt områder.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 0 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2015 udgør 9.247 t.kr. Lånet er dog indfriet.
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