•

Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse

•

Formalia

•

•

Valg af dirigent – Maria indstilles

•

Valg af referent

•

Valg af kommunikationsansvarlig for mødet

•

Godkendelse af dagsorden.

•

Godkendelse af referat – se bilag

16.30 – 16.40

Information fra formandskabet

Sebastian: Mail sendt ud om fremdriftsaftalen – den må alle gerne besvare, hvis de ikke har gjort
det endnu. Nationalt skal det drøftes hvordan det nye logo skal se ud.
•

Information fra sekretariatet

Bettina:
-

Der er startet 321 nye studerende (både bachelor og kandidat)

-

Huset er sat til leje

-

Bettina kører til Århus 1-2 dage hver anden uge, fordi Caroline har sagt op

-

Sund og hed artikler – kom med det, hvis der er noget

-

Eventyrløb, der er lavet et opslag og plakater

-

Kontakt til infoskærme – der kan komme noget hver 14. Dag

-

Tage billeder – der er blevet kigget på kamera og det er ved at være klar. Nu skal aftalen
laves, så der kan blive taget nogle billeder til markedsføring.

-

På næste rep.møde starter vi med photoshoot.

-

Der skal være et photoshoot på OUH, torsdag d. 23/3.

-

Julie foreslår at tage kameraet med på pubcrawl og lave vandmærker på billederne, så at
Fadls logo dukker op når folk bliver tagget.

-

Alt booking af lokaler på SDU og WP skal gå gennem Bettina, så vi ikke skal betale for de .

• Vagtmarked region syd (nyt punkt 4)

Sebastian: Har snakket med Tina der er leder af vagtbureauet – vi har gjort meget for at have et
godt forhold til dem. Der er et fælles lede nu: 800 vagttagere, men ikke nogen der skriver sig op til
vagter. Svært at afsætte dag og aftenvagter. Hvad kan vi gøre? Der er et udvalg nationalt med rep
fra alle kredse hvor vagtmarkedet bliver diskuteret.
Mikkel: hold i blodbanken, der har fået mærkelig lønudbetaling.
Sebastian: Holdlederne var til møde i går – OUH har et system der fungerer sådan. De har nu spurgt
om det skal fortsætte som tidligere eller på en ny måde, det skal være som før.
Mikkel: Der er ikke nogen der har fået udbetalt det rigtige.
Louise: Der er problemer på hendes hold. Der er sat en tidsfrist nu for hvornår det skal være i orden.
Sebastian: Der er slået op hvornår der er nye kurser og de er fyldte.
Louise: Folk får ikke vagter, fordi de er i uføre hos dem der sidder ved telefonen.
Julie: Der skal en holdningsændring til og folk skal finde ud af det kan betale sig at skrive sig op,
fordi der er vagter nu. Måske skal vi ud på de yngste semestre og fortælle der er vagter som ikke
bliver dækket, og at der er arbejde at få.
Maria: Skal vi måske lave en video hvor vi fortæller der er vagter at få, og at vi kan hjælpe hvis
man oplever problemer.
Frederik: Der er to grupper vi skal appellere til – dem på slut bachelor som skal overflyttes fra
DLVV- Det andet er de helt nye, som skal have SPV og så ind i det nye system.
Mikkel: Hvis man ikke har taget FADL-vagter længe, kan man så tage dem?
Emil: Der er nogle som ikke vil.
Mikkel: Kunne man lave et genopfriskningskursus for dem som ikke har taget vagter længe?
Louise: Vil gerne lave en video om hvad man skal på vagten. Men der er et problem når medikom
giver højere løn.

Julie: De ringer til medikom fordi det nye vagtbureau ikke kan dække.
Emil: Når man tager kurset nu, så kan man også tage vagter i København.
Sebastian: Nu har de lavet et samarbejde nationalt, så nu er det den samme uddannelse i hele landet.
Efteruddannelse nu er sådan at man kan tage fat i KBB og tage brand – og førstehjælpskursus – det
har også været slået op på facebook.
Emil: Det kunne godt promoveres mere
Louise: Der mangler VT’ere. Der har været krise, fordi der ikke har kunnet uddannes nogen. Nu er
der nogle der kan undervise. Der er kun 12 aktive VT’ere, det er ikke nok.
Sebastian: De vil kun afholde VT kurser i region Midt. Det er ikke holdbart, der skal holdes VT
kurser i Odense.
Maria: Hvem kan stå for information omkring der findes vagter? Louise, Jonas og Mia. Sebastian
vil også gerne.
Frederik: Skal man ikke adskille vagtbureau og fagforening?
Julie: Er helt uenig – vi er her for at skaffe medlemmerne arbejde. Vi som studerende for andre
studerende – de giver god mening at informere om at der er masser af arbejde at få. Det giver bedre
mening, end at det er en kontormus der kommer ud og informerer.
Frederik: vi skal være uafhængige af et bureau
Julie: forskellen er at det nye vagtbureau arbejder under vores overenskomst.
Bettina: Kan det sættes på facebookplanen, måske lave en video hvor Sebastian snakker med Tina.
Det gør vi.
• HF-dage
19.10 – 19.30
Sebastian: Vi har en række dage hvor vi kan få besøg af de ansatte fra hovedforeningen, vi skal
derfor have besluttet hvad der skal ske på disse dage.

Vi kan lave eksterne arrangementer, lave nogle konkrete forslag og skrive til hovedforeningen
Emil: stå ude på wp og fortælle at vores jurist kommer og så kan man komme og stille spørgsmål.
Bettina: Vi har snakket om at lave en dag med spørgsmål til Klaus, spørgsmål til forsikring og
måske en ting mere. Lave et arrangement omkring det.
Sebastian: vi skal aftale en konkret dag og så måske en dag mere. Skal vi lave en dag for
medlemmer og så en dag for os selv? En eller anden form for workshop.
Bjarke: Hvor mange vil der egentlig komme til et sådanne arrangement?
Jonas: Tænker det samme, vi skal ikke hive dem herover for ingenting. Måske skal vi få dem
herover til en snak med repræsentantskabet og så opfordre medlemmer til kontakt hvis der er noget.
Mia: kunne man sige til medlemmer, at de i forvejen kan stille spørgsmål hvis de har nogle, for at se
hvor mange der egentlig har noget.
Julie: Hvis han er der er det måske nogle andre end dem der ellers ville skrive. Det er et forsøg
værd.
Frederik: Man kan kalde det åben juridisk bistand, folk kan komme forbi og blive opmærksomme
på den medlemsfordel.
Maria: synes også vi skal prøve at gøre det – få reklameret ordentligt og kommunikeret ud. Lave
ordentlig forberedelse.
Bettina: Samdriftsaftale hvor vi betaler for ydelser fra HF. I København har de succes med
overlevelsesdage, hvor man kan spørge. Synes vi skal prøve.
Emil: Fint med tre emner. Jurist, forsikring og så en 3. ting. Bank, overenskomst.
Jonas spørger hvad samdriftsaftale koster.
Bettina: der er 10 HF-dage om året og en medarbejder. Måske 5000 per måned – derfor skal det ud
af aftalen, hvis vi ikke bruger den.

Der bliver nedsat et hold der arbejder videre med det – Julie, Frederik, Mia, Maria og Frederik.
Emil: der kommer en maj-kampagne.
•

Studiemiljøpunktet
19.30 – 19.45

Frederik: IMMC medlemmer fosser ud.
Mikkel og Line tager til MR-møde i næste uge.
•

Information fra udvalgene
•
-

Hovedbestyrelsen
Mikkel: diskuteret forlagets situation. Et punkt omkring at HF gerne vil sælge nogle af
aktierne i forlaget – der er begyndende forhandlinger med lægeforeningen om at købe nogle
af aktierne. Der er nedsat arbejdsgruppe til revision af forlagets vedtægter. VI skal tilbydes
dem først, men man kan få mere for dem ved at sælge dem eksternt.

•
-

Uddannelsespolitisk udvalg
Studieundersøgelse, uddannelsesloft.

•

Medlemsfordele – Nationalt

-

Snart fælles MFU-dag. Arbejde med erfaringer med medlemsfordele i forskellige kredse.

-

Det næste års tid skal handle om en ny national aftale – kom gerne med ideer 

-

Nationaldag gik godt, kun gode tilbagemeldinger. Det kommer til at foregå igen til næste år.
MFU er blevet til også at skulle facilitere bedre samarbejde på tværs af kredse.
•

Overenskomstudvalg – SPV

-

Efteruddannelsesmidler: Den solidariske fordeling er godkendt af HB på ubestemt tid.

-

SPV-uddannelsen: ensrettes på tværs af regioner. Hvordan FADL kan komme til at påvirke
uddannelsen. Hvor mange pladser i forhold til vagttagere, men ikke aktuelt lige nu.

-

Hepatitis-vaccine: interesse for at få i overenskomst, interesse fra danske bioanalytikere.

-

De nye vagtbureauer – forholder os roligt og hjælper dem i gang.
•

-

Lægevikargruppen
Orientering om overenskomstforhandlinger for simulationscentre. I Odense er det stadig på
SPV-overenskomst.

-

Region H har sagt at lægevikarer skal have bestået 9. I stedet for 8. Semester – det arbejdes
der med.
•

UAU

•

Kursusgruppen

-

Samarbejde med FNKS, så biomek kan deltage i kurser. Måske at købe en form for
abonnement, samlet pris for at kunne deltage i kurser. Det skal være et punkt på næste repmøde.

-

Kursus-kalenderen kommer på mandag.
•

-

Fest- og Arrangementsudvalget
Møde i aften – opdatering næste gang.

•
-

Medlemsudvalget
Intro for bachelor er overstået nu – det er gået godt. Intro-forelæsning skal ændres til næste
studiestart. Arbejde videre med kandidat-afslutning.

-

Arbejder med sommerfest, kommer til næste møde.

DLVV:
-

Fastsat mødetidspunkt for nedlukning af det gamle vagtbureau.

APU:
-

Meget spændende arbejde på tegnebrættet - som praksisassistent. Nyt projekt med assisteret
ambulancekørsel. Præhospital-udrykningsbil med medicinstuderende.

•

Eventuelt

20.30 – 20.45

Frederik: FADLs forlag har lavet marketings-associeret-gruppe, skriv til ham med gode ideer. MR
har på nationalt plan møderet til et internationalt møde i IFMSA der foregår i Tanzania – Fadl kan
tale med MR om at dele arbejdet.
Mia: gårdfest og kapsejlads i Aarhus – det vil vi gerne med til. Kan vi lave et tilbud til vores
medlemmer?
Emil: de budgetterer med deres egne medlemmer, det skal i hvert fald vendes med Aarhus.
Mikkel: Modulafslutningsfester, kan man lave det igen?
Sebastian: Festudvalg der dækkede hele SUND. Kan man starte det igen?
Jonas: Har kigget efter fonde man kan søge, der er mange man kan søge hvis man har gode grunde.

