1. Formalia
1.
2.
3.
4.

5.

Valg af dirigent – Rune vælges
Valg af referent – Johanne vælges
Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Katrine vælges
Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 9: “Vagtordningen for medicinstuderende”
Nyt punkt 10: “Navneskilte til kandidater”
Dagsordenen godkendes
Godkendelse af referat – se bilag
Referatet godkendes

2. Information fra formandsskabet
Referat
Rune har været til FS-hangout-møde hvor der bl.a. blev snakket om Fadl’s interne demokrati. Herunder en
eventuel “buddy-ordning”. Forslagene fra dette punkt tages med videre til næste HB-møde.

3. Information fra sekretariatet
Referat
Den potentielle lejer til det store kontor har sagt nej tak til vores tilbud på 4500.
Den nye lejer i det lille kontor er kommet godt på plads. Han vil se tiden an, om det passer at rykke til det
store kontor.

4. Samdriftsaftale
Ansvarlig for punktet: FS
Bemærkning:
Hurtigt orienteringspunkt som fortæller om status på samdriftspapiret, nu hvor alle kredsforeninger er
blevet enige om betalingsmodel 3 til fordeling af kontigent til HF.
Bilag:
Samdriftsaftale pdf
Referat
Alle fire byer har sagt god for model 3 mht. punkt 12 i den nye samdriftsaftale. Dvs. i den nye
samdriftsaftale lyder punkt 12 vedrørende kontingent til Hovedforeningen:
Kontingentet for den enkelte kreds svarer til den procentuelle andel af medlemmer på 2. til og med 12. semester
(gennemsnit i indeværende år) den pågældende kreds har ud af det totale antal medlemmer på 2. til og med 12. semester i FADL (gennemsnit i indeværendeår) på tidspunktet for budgetlægningen for det
kommende kalenderår.
Den endelige samdriftsaftale er nu udarbejdet og er klar til at blive underskrevet af Claas på vegne af
Hovedforeningen, og formændene fra alle kredsforeningerne.

5. L-REP
Ansvarlig for punktet: Styregruppen (Johanne, Jonas, Rasmus, Rune)

Foreningen af Danske Lægestuderende
Hovedforeningen
Bemærkning:
L-REP (d 27-29 september) nærmere sig med hastige skridt. Status på hvordan planlægningen går, antal
tilmeldte, dirgent osv.
Stat
Bilag:
1. ”Oversigt af grupper til L-REP”
2. ”LREP3 tidsplan”
Referat
Alle skulle gerne have fået adgang til oversigten over tilmeldte til LREP.
Claas har skaffet dirigent, det bliver Kasper Risbjerg fra Yngre Læger.
Lån&Spar har tilbudt at komme ud og snakke med os til L-rep. Som betaling vil de gerne betale morgenmad
søndag. Rune går videre med denne mulighed til Claas, så madgruppen kan få afklaret om de skal stå for
morgenmad.
Johanne har udarbejdet budget, som alle har fået adgang til på drevet.
Madgruppen:
Malene arbejder på morgenmad og aftensmad. Signe arbejder på frokosten.
Planen er, at vi selv laver aftensmad fredag i stedet for at bestille udefra. Katrine, Jonas og Malene står for
aftensmad fredag.
Madgruppen undersøger mulighed for at leje bil på GoMore.
Madgruppen indkøber krus, bestik og tallerkener.
Underholdningsgruppen:
Fredag:
Øl og spil FADL huset og derefter videre hygge på Bodegaen hvor der er bord.
Lørdag:
Spisning i Wp25.
Videre fest i Epstein indtil 00.02. Der er købt ind til Gin Hass, rose og rødvin, som vi gerne må have med ned
i Epstein. Øl må vi ikke tage med derned, så det er kun til maden inden.
Det stilles til forslag, at FADL betaler ølbilletter til Epstein. Det ses an indtil vi nærmer os, så det vides om
der er plads til det i budgettet.
Der arbejdes på en underholdning.
De frivillige i kursusgruppen og eventudvalget er blevet tilbudt at komme med.
Den praktiske gruppe:
Johanne laver skrivelse angående sovepladser, som sendes ud til alle fra de andre byer. Samt skriver til rep,
så der er overblik over om man har sove”redskaber”.
Tilføjelser til programmet
Der skal skrives ind i programmet hvor de enkelte dage foregår.
Fredag: FADL Huset
Lørdag: WP25

6. Næste foreningsår
Ansvarlig for punktet: FS
Bemærkning:

Foreningen af Danske Lægestuderende
Hovedforeningen
Til sidste repmøde blev der lagt op til at vi på dette møde melder klart ud om hvorvidt vi fortsætter i rep til
næste foreningsår.
Referat
Rep har haft en snak om hvem der fortsætter og hvem der ikke gør.
Rune foreslår at der laves en “buddy-ordning” mellem de nye og gamle repræsentanter i det nye
repræsentantskab.

7. Generalforsamling
Ansvarlig for punktet: FS
Bemærkning:
Status på promovering af generalforsamling, tilmeldte, konkurrencer osv.
Referat
● Kim Frost vil gerne være dirigent.
● Bettina vil gerne være referent.
● Katrine Bønnerup har spurgt om det er muligt at revisoren starter hos dem i Aarhus. Det vil
resultere i at revisoren går sent på her. Det er rep ikke interesseret i, så Rune spørger om de kan få
en anden fra revisionsfirmaet til at komme ud. Så går det ikke udover dagsordenen i nogen af
byerne.
● Claas kommer med nogle repræsentanter fra KKF. Alle udvalgsformand kommer med en beretning
(enten i videoform eller ved fysisk tilstedeværelse).
● Johanne har udarbejdet en dagsorden. Bettina sender dagsordenen ud via nyhedsbrev og Rune
skriver den ind på facebook-begivenheden.
● Eventudvalget står for promovering af konkurrencer, event m.m.

8. Forbedringer og vedligeholdelse af Hunderupvej 67
Ansvarlig for punktet: Nicolai
Bemærkning:
Snak om forbedringer og vedligeholdelse af Hunderupvej 67
Referat
Der lægges op til debat om nødvendigheden af at tage sig af renovering/forbedringer “nu”.
- Det er en mulighed at lave en opsparing. Altså vente til at der har været overskud i en længere
periode, før vi begynder på arbejdet.
- Budgettere med en opsparing fremover.
- Også en mulighed at stille til forslag i HB at HF også lægger en sum penge af hvert år, til en
renoveringsopsparing til kredsene.
Bettina beretter om at hun løbende holder øje med standen i huset, bl.a. ved at tjekke op når der kommer en
håndarbejder forbi.
Nikolai stiller til forslag at undersøge mulighederne for at tage et lån i huset, som der kan renoveres med.
Huset trænger til nye vinduer (det trækker) samt andet gulv end gulvtæpper (det giver stød). Det er er
repræsentantskabets holdning, at forholdene for vores medarbejdere selvfølgelig skal være i orden. Det taler
for en renovering af nogle dele af huset.
Bettina sætter til forslag at der laves et udvalg som arbejder med vores placering. De kunne kigge på
mulighederne for renovering, mulighed og fordele/ulemper ved salg osv. Forslaget bygger på at der
løbende i det forgangne foreningsår har været snak om at der måske skal ske noget.

Foreningen af Danske Lægestuderende
Hovedforeningen
Der lægges op til at det videre arbejde med dette punkt laves i det nye repræsentantskab. Muligheden for et
udvalg/ansvarlig tages med til konstituerende møde.

9. Vagtordningen for medicinstuderende
Referat
Vagtordningen har sendt en skrivelse ud om et nyt tiltag for vagttagere. Det handler i hovedtræk om, at man
som vagttager fra nu af skal tage minimum 3 hverdagsvagter i løbet af 3 måneder. Gør man ikke det, så
sættes man som standby i systemet og kan altså ikke tage vagter fremover. Tager man således 8
weekendvagter i en periode på 3 måneder er det ikke nok til at forblive aktiv vagttager. Der lægges op til at
repræsentantskabet debatterer om FADL skal gøre noget og i så fald hvad.
-

-

FADL har fået flere henvendelser om hvorvidt vi vil gøre noget. Kigger man mailhenvendelserne, så
må det optimale være ikke at forholde sig kritisk til det.
Forslag om at vi melder ud, at vi har set tiltaget, forholder os til det og har vendt det med vores
jurist. Vi søger nu en dialog med vagtordningen. Tiltaget er ikke et brud med nogen overenskomst.
Et sådant opslag bør vendes med Klaus og Claas.
Argument for at stille sig negativt overfor tiltaget: Det er en forringelse af arbejdsvilkårene. Der bør
bruges gulerod frem for pisk.

Beslutning:
Først sendes mail til vagtordningen om at vi ønsker dialog. Dernæst laves opslag til facebook (indhold → se
punkt 2 ovenfor), som sendes til Claas og evt. Klaus før det offentliggøres.

10. Navneskilte til kandidatstuderende
Referat
Bettina beretter om muligheden for at der bliver lavet navneskilte til kandidatstuderende i klinik eller ved
endt studie, som kan bestilles på mit.fadl.dk.
Argument imod: De studerende i Odense får allerede udleveret plastikholder til studiekort, dermed et
“navneskilt”. Derfor ikke et umiddelbart behov.
Beslutning: vi tager ikke imod tilbuddet i OKF.

11. Orienteringspunkt om FADL-relevante arrangementer
Orienteringspunkt om FADL-relevante arrangementer
- LREP 27-29 september
- Generalforsamling d 4/10
- IMCC Sundhedsmekka d 8/10
o Malene og Kris står i boden sammen med Andreas.
- Konsituerende repmøde d 9/10
- Pubcrawl for nye bachelorstuderende d 10/10

12. Information fra udvalgene
1.

Hovedbestyrelsen (HB)
Betalingsformen for samdrift er der nu enighed om.
Vi har aftalt at lave nogle nye promoveringsvideoer omkring vores fordele, som kan bruges i
mange år.
Bagatelgrænse for udlæg: Udlæg over en vis grænse så skal der være to om at skrive under på.
Bliver et nyt tiltag.

Foreningen af Danske Lægestuderende
Hovedforeningen
2.
de
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Året er rundet af. Afslutter de sidste ting med studieundersøgelsen, blandt andet oplæg for
kliniske lektorer på SDU. Den bliver præsenteret til repræsentantskabet efter
generalforsamling.
Medlemsfordelsudvalg (MFU)
Året er også rundet af. Nyt projekt med kittelkort er startet op.
Vi har fået pludselig skade på vores forsikring pr. 1/1-2020. Desuden er der en aftale om at
når man skifter til forsikring via Yngre Læger får man 50% på forsikringen det 1. år.
Fra januar får vi ‘’tryg i livet’’ her sidder psykologer mm. som kan rådgive om sorg, stress
osv.
Vi har besluttet, at vi nu holder nationale feltkontorer, i stedet for Maj-kampagne.
En måned med hver af vores ansatte med forskellige fokuspunkter. I november starter vi med
Erik og ‘’brug de lægestuderende’’.
Overenskomstudvalg (OU)
Opfølgning på vaccinationer fra overenskomsten, det er svært at få en aftale igennem i
Aalborg og Odense. Forberedelser til OK21 er begyndt.
Lægevikargruppen (LVG)
Afslutning er året og klart til det nye år.
Universitetsansattes udvalg (UAU)
Ingen til stede
Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
Stikkerhold
FADL’s forlag
Møde på tirsdag om de associerede i FADL.
Kursusgruppen
SPV-kursus skal stables på benene. Lave et kursus og købe fantomer, som kan bruges hertil
igennem vores midler.
Der satses på B8 eksamensforberedendekursus til januar, B7 til foråret og B6 til sommer.
Eventudvalget
Der arbejdes på generalforsamling, vinsmagning og pubcrawl.
Vinsmagning er d. 8/10 - stor forespørgsel. Kun for FADL-medlemmer.
Medlemsudvalget
Der er startet “månedens medlemsfordel”. Denne gang er det hos Studenterboghandelen.
PR-udvalget

13. Eventuelt
Esbjerg-kandidat: En studerende har henvendt sig med spørgsmål til om det er tvang at skulle tage
kandidaten i Esbjerg. Rep beslutter at følge op på det og være opmærksomme på de udmeldinger der
måtte komme fra universitetets side af.

Feltkontor: kl. 12-14
24/9 UNI: Sabine og Malene
25/9 WP: Johanne (12-14), Signe (13-14), Malene (12-13), Rune (12-13)

14. Mødeevaluering

