Dagsorden
Repræsentantskabsmøde
4. april, kl. 16:30, Hunderupvej 67, 5230 Odense M

1. Formalia
1.
2.
3.
4.

5.

Valg af dirigent – Rasmus
Valg af referent – Ann Christine
Valg af kommunikationsansvarlig for mødet – Johanne laver instagram story
Godkendelse af dagsorden
Johanne: tilføjelse med L-rep i Odense; punktet sættes under eventuelt
Michaela: kliniksagen; punkt til eventuelt:
Rasmus: ansøgning om kaffemaskine til kursusgruppen
Godkendelse af referat – se bilag

2. Information fra formandsskabet
-

Vi er 1 medlem fra 900; når vi rammer dette tal laves fejring
stor ros fra formandsskabet, særligt Erik, for årsregnskab samt medlemstal
Johanne og Nicolaj skal til galla samt møder hos lægernes pensionsbank i næste uge hvor der skal snakkes om
bl.a. bank-artiklen i Information angående investeringer (bl.a. atomvåben)

3. Information fra sekretariatet
-

-

-

-

-

Oprydning i huset
o Der er ryddet op i server-rummet; harddiske er flyttet til KBH
o Der er mange historiske dokumenter, skal disse puttes i mapper e.l.?
Maskiner i huset
o Støvsuger er gået i stykker – der er indkøbt ny
o Plæneklipper er gået i stykker og sendt til reparation
o Kaffemaskinens knapper er gået i stykker; vi skal med stor sandsynlighed have en ny kaffemaskine
Feltkontorer
o WP var stor succes, lidt færre på campus
Hjemmeside
o Ny hjemmeside er ved at blive planlagt og der er nedsat arbejdsgruppe bestående af Bettina, Andreas og Ida og så gerne 1 fra hver kredsforening
▪ Bettina udarbejder guideline til hjemmesidens indhold og brug
▪ Vi regner med at hjemmesiden er klar omkring jul
▪ Der genbruges dele fra den gamle hjemmeside
▪ Torben (IT mand i KBH) er stort set den eneste der kan bruge hjemmesiden; vi arbejder på
at få denne revideret
▪ Lars og Johanne vil gerne være i arbejdsgruppen
Sund & Hed
o Næste nummer er på vej; evt. tilføjelse af ”bliv frivillig” flyer
o Deadline for forslag er 10/4
o Vi bringer ikke transportsagen da det kun gælder medicinstuderende og vi endnu ikke har hjemmel
på dette.
Kittelkort
o Der er uddelt 3745 kittelkort, 75% af medlemmerne har kittelkort
o Mathias har meldt ud at der ikke kommer flere kort fra hans side; skal vi opsætte ny kursusgruppe?
▪ Tages med på MFU møde

Foreningen af Danske Lægestuderende
Hovedforeningen

-

-

-

-

o EKG kort udleveret: 1462
o Forsikringer: 71% er forsikrede
Maj kampagne
o Fokus på forsikringer
o Jacob Leerhøj fra Tryg donerer gaver vi kan uddele
o Tobias fra MFU udsender regneark hvor man kan skrive sig op
o Der er workshop i KBH 4/5 10.30-14.30 med mad og info om forsikringer. Tilmelding til Bettina senest 30/4
Klager fra KBH hvor medlemmer ville vide noget om forsikringer en dag hvor kontoret er lukket. Bettina har
lavet en forsikrings vagtplan
o Det kan være besværligt at finde dokumentet med betingelser; kan der ligges et link på mitfadl? Bettina kigger på dette
o Tryg kan ikke besvare spørgsmål ved kontakt; ved ofte intet om forsikringen da det er en ”forening”
– Bettina snakker med Jacob Leerhøj om dette
Medlemstilslutning
o Der er sendt materiale ud om hvordan medlemmerne fordeler sig i kredsene
Plakater
o Plakaterne på WP bliver pillet ned og ødelagt.
o Kan man klage til nogen?
▪ Epstein
▪ Pedellerne
o Løsningsforslag:
▪ Kan de hænges på andre opslagstavler
▪ Laminering
Erik og Mathias kommer d 20/5 og snakker markedsføringsplan

4. Årsrapport v. Martinsen
Bemærkning:
Vores revisor fra Martinsen kommer og gennemgår regnskabet for 2018.
Bilag:
1. Revisionsprotokol
2. Udkast til årsrapport (OBS! Bemærk at dette er et udkast og derfor ikke den færdige, som vil blive fremlagt til mødet)
-

Der blev fremlagt at der er overskud på 144.772kr i år mod et underskud på 403.661kr sidste år
Bettina har enkelte rettelser til punkternes placeringer.

5. Udlejning af kontor i stueetagen
Ansvarlig for punktet: Bettina
Bemærkning:
Bettina modtog 26/1 opsigelse af det lille kontor i stueetagen. På nuværende tidspunkt betaler de 8000 kr. om måneden for de to kontorer, gang og brug af konferencerum. Repræsentantskabet besluttede på sidste repmøde at sænke
prisen til 6500 kr. hvis udlejer kunne gå med til det. Bettina har nu været i dialog med udlejer og det skal genvurderes
hvad der skal ske.
Bilag:
Mundtligt oplæg
-

Klart nej til 6500, de vil regne på 6000kr.
Der er ikke interesse fra Conjas eller EDC da lokalet er for småt
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-

-

o Der er ikke øget interesse på at leje begge lokaler ud
Argumenter
o De er gode og stabile lejere
o Man kunne sige at de får det til billig pris, men vi leder efter nye
▪ hvis vi siger dette risikerer vi en opsigelse (6mdr opsigelse)
o prisen er konkurrencedygtig
Beslutning: vi accepterer en leje på 6000kr/mdr of så omdanner vi evt. det lille lokale til læsesal/mødelokale
Michaela har kontakt med mødrehjælpen der muligvis mangler et lille lokale; vi spørger om de kan bruge vores

6. Aflønning af undervisere – lukket punkt
7. Ansøgning til aktivitetspuljen
Ansvarlig for punktet: Bettina
Bemærkning:
Serverrummet i kælderen er ved at blive tømt. Dvs. der nu kommer et rum til fri disposition i kælderen, f.eks. til et
læserum. Dertil kunne en kaffemaskine med kaffe til medlemmer måske lokke nogen til. Gulvet i stueetagen i stueetagen kunne godt trænge til en kærlig hånd. Det kunne indebære at få fjernet tæpperne.
Indstilling:
Repræsentantskabet tager stilling til, hvad vi vil med rummet i kælderen og hvorvidt vi skal sende en ansøgning til aktivitetspuljen.
Bilag:
Mundtligt oplæg
Tillæg: ansøgning om kaffemaskine til kursusgruppe
-

-

-

I KBH er der gået midler til at renovere lobbyen. Vi ansøger om at få midler til at renovere vores kælder
Evt. kunne vi bruge penge til at indrette det lille kontor eller til at indrette et lille grupperum
o Vi skal passe på at det ikke bliver ”for” populært
o Vi lægger et punkt om at lave et grupperum når vi ved hvor mange rum vi har til rådighed samt undersøger hvor mange penge vi skal bruge
▪ Der nedsættes udvalg som står for en præsentation på næste møde
Arbejdsgruppe: Ann Christine, Signe
Kaffemaskine
o Måske vi skal vente med at investere i en stor maskine da vi ikke har mange der kommer i huset
o Måske vi kan bruge en lille ”nespresso” maskine?
Oprydning
o Det lille rum kan hurtigt tømmes
o Rum med massere af skriveborde skal evt. tømmes?

Tillægspunkt
Der er ikke nok maskiner til at vi har kaffe nok til kurserne
Forslag om at vi får en god industrimaskine til kurserne så vi frigør frivilligtid → ansøgning til aktivitetspuljen
o Budget: ca. 5000kr.
Kursusgruppen laver en ansøgning til aktivitetspuljen (enstemmigt)
Forespørgsel om kaffe til kandidatkurserne → kursusgruppen tager dette op

8. Transportsagen
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Ansvarlig for punktet: FS
Bemærkning:
Regeringen og DF vil skaffe universiteterne hjemmel til at udbetale transportrefusion til medicinstuderende på klinikophold. Så vi skulle ikke demonstrere fredag d. 29/3. Til gengæld skal der ske en fejring i alle 4 studiebyer. Der er fra
HF bevilget 3000 kr. til fejring i hver lokalkreds. Vi har indgået en aftale med Epstein om at sætte en ølbod op til Langbar d. 5/4, hvor vi giver øl ud gratis.
Indstilling:
Planlægning af logistik bag afholdelse af ølbod til langbar d. 5/4.
Bilag:
Mundtligt oplæg
-

-

Vi har ”vundet sagen, men venter på en hjemmel fra ministeriet som tager ca. 1 mdr
o Påvirkes ikke af folketingsvalget
Århus og KBH har fejret sidste fredag, vi fejrer i morgen (5/4) i Epstein
o 10 kasser øl (300 øl) og 1 kasse sodavand
▪ FADL betaler sodavand
▪ Epstein giver 2 kasser yderligere
o Mødetid: 20:00
o Deltager: Signe, Lars, Rasmus, Katrine, Kris, Nicolai
o Vi skal medbringe roll-up banner (Signe medtager denne)
o Johanne deler det på FADL side
o Outfit: vores FADL t-shirt
o Signe står for at lave instagram arbejde undervejs
Transportssagsgruppen står stille pt og afventer hjemmel

9. Valgbar
Ansvarlig for punktet: Katrine
Bemærkning:
Epstein er kommet med ide til et fælles projekt vedr. det forestående folketingsvalg. Katrine vil orientere mere herom
på mødet.
Indstilling:
Repræsentantskabet tager stilling til hvorvidt vi skal deltage i projektet.
Bilag:
Mundtligt oplæg
-

-

-

Debat arrangement med politikere fra Fyn hvor der diskuteres, sundheds og uddannelsespolitik og herefter
bar i epstein evt. med politiker-stand
o Måske kan det vente til Maj?
o Ny-borgerlige har kontaktet FADL om at komme ud, Michaela er kontakt på dette
o AC vil gerne være med og har evt. kontakter der kan trækkes på
o Vi vil gerne støtte op om debatter og facilitere disse
o Vi kan måske fokusere på de yngre valgkandidater
o Forslag om d. 10 Maj
o Erik kan måske styre debatten, ellers måske en ”kendt” som vi kan ansøge aktivitetspuljen omkring
UPO har snakket om at lave et lignende arrangement i alle byer
o Rasmus og Malene tager den også med til UPO og hører om de har nogle gode ideer eller kontakter
o Der kommer ”go-to” spørgsmål til paneldebat
Der går rygter om at valget bliver d 26 maj
Epstein holder åbent på valgnatten → vi kan måske komme ind over dette
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-

Arbejdsgruppe: Nicolai, Katrine, AC, Johanne

10. Udenlandske lægers adgang til FADL-kurser
Bemærkning:
Klaus bliver med jævne mellemrum kontaktet af udenlandske læger i autorisationsforløb i Danmark, som ønske at deltage i FADL-kurser. Skal de have mulighed for det på lige fod med ikke-medlemmer som er studerende?
Indstilling:
Repræsentantskabet tager stilling til hvorvidt vi er for eller imod.
Bilag:
Mundtligt oplæg
-

Ifølge historien skal de ikke kunne komme til kurserne da de ikke kan blive medlemmerne
Vi er en studenterorganisation, men det ville give en ekstra indtægt og vi har interesse i at få bedre læger
Hvis vi åbner op skal det ikke være på bekostning af studerende, medlemmerne skal have førsteret til at
komme til kurser
Vi har enkelte som betaler i stedet for at være medlem; de kunne være på ligefod med disse
Det kunne gøre at flere kandidatkurser bliver til noget da det nok primært er disse de vil ønske at tage
Det kan give good-will da vi har et problem med udenlandske læger og sprog samt jargon i det danske sundhedsvæsen
Forslag for Bettina om at ændre prisen? Men vi synes det er fornuftigt nok
Beslutning: Enstemmigt for at vi lukker op for udenlandske læger, men at medlemmer har fortrinsret.

11. Orientering om FADL-relevante arrangementer
Bemærkning:
Orienteringspunkt:
Transportsags-fejringsbar d. 5. april
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til:
LREP d. 27.-29. september i Odense
Generalforsamling d. 4. oktober
-

Sæt kryds i kalenderen 27-29/9 vi har brug for alle hænder
Rosenbækhuset er ikke ledigt til L-rep men ledigt til GF
Vi skal finde nyt lokale

12. L-rep i Odense
-

Vi skal i gang med at planlægge underholdning, sovepladser mm.
Vi skal have lavet madgrupper, praktisk gruppe (lokaler mm.), underholdningsgruppe, styregruppe (overblik,
økonomi)
Lokaler til debat mm. skal bookes snarligt
Der oprettes meningsmåling til tilmelding til grupper, alle skal være i en gruppe; svar inden for de næste dage

13. Information fra udvalgene
1.

Hovedbestyrelsen (HB)

Møde på onsdag.
der skal snakkes årsrapport i HF samt transportsag, udgifter og samdrift.
Endelig samdrift diskuteres i maj og tages med tilbage til kredsene.
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Hovedforeningen
2.

Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)

Afsluttende møde ang. Studieundersøgelsen – regner med lancering start maj
Deltager på folkemødet 13-16/6; tilmelding er velkommen
Folketingsvalg; vi lægger op til paneldebatter
Revision af ”den lille lilla” om studenterforskning
”Best Practice evaluering” som er henvendt til dem der har folk i klinik men også dem der skal i klinik
Næste møde 16/4 i Aalborg
3.

Medlemsfordelsudvalg (MFU)

Mødet til L-rep blev aflyst
Næste møde slut april, intet nyt udover Tryg mødet.
4.

Overenskomstudvalg – SPV

Jonas var til mødet.
Der ledes efter steder der vil give Hepatitis vacciner til SPV (rejsemedicinsk klinik har sagt nej, afventer svar fra lægerne på Skibhusvej)
5.

Lægevikargruppen (LVG)

Intet referat
6.

Universitetsansattes udvalg (UAU)

Sebastian er ikke tilstede
7.

Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)

Intet referat
8.

Kursusgruppen

Havde møde i går
Evaluering på seneste kurser: primær klage er kaffe (diskuteret tidligere)
Der afholdes B4 kursus, ansættelsessamtaler på mandag .
Nyt medlem i kursusgruppen (Gro)
Møde med Emma angående styrkelse af kursusgruppen
Spørgsmål: obs placering af kurser ift. eksaminer (fx neurologi)
9.

Eventudvalget

Møde næste onsdag
snakker om Nunchi, sommerfest
10.

Medlemsudvalget

Pubcrawl på tirsdag
Kom hvis man kan i grønne FADL T-shirts (Rasmus kommer)
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11.

PR-udvalget

Intet nyt
Katrine har ”FADL myter” video klar men offentliggørelse afventer.

14. Eventuelt
1.

Kliniksagen udvalgsmøde
Der er kommet svar på undersøgelsen.
Der er møde med sekretariatsledelsen (Merete Munk) 26/4 kl 14.00 med SAMS og medicinerrådet. Ingen fra
gruppen kan deltage; vi mangler derfor en repræsentant (mødetid kl 13.00)
Rasmus kan evt. deltage hvis Michaela briefer → Johanne er backup

2.

Piratkopiering
Der er pt ingen arbejdsgruppe ift. håndtering af piratkopiering, det er kun direktionen samt bestyrelsen i
FADL forlag der er med.
Første møde er 2/5 på hang-out.
Der er efterspørgsmål på repræsentanter fra de forskellige kredse der kan komme med forslag og tiltag. Hvis
man har inputs kan disse sendes til Michaela.

3.

Kanoer
Kano-hjulene er i stykker (transporthjulene).
Bettina tager sig af det.

13. Mødeevaluering

