
 
 

 

Dagsorden 
Repræsentantskabsmøde  
Mandag den 12. December 2017, kl. 16:30, Hunderupvej 67, 5230 Odense 

M  

FADL 

Odense Kredsforening 

Hunderupvej 67 

5230 Odense M 

Tlf 66 13 96 01 

Mail okf@fadl.dk 

Web www.fadl.dk/odense 

 

Foreningen af Danske Lægestuderende 

Odense Kredsforening 

Side 1 af 4 

 

1. Formalia     16.30 – 16.40 

1. Valg af dirigent – Maria indstilles 

2. Valg af referent –Valg af kommunikationsansvarlig for mødet 

(Sebastian referent og Johanne kommunikationsansvarlig) 

3. Godkendelse af dagsorden.   

(Nyt punkt 8 frivillig i FADL, Nyt punkt 9: FADL vision, Nyt punkt 10: FADL på 

folkemøde) 

4. Godkendelse af referat – se bilag  

(Under punkt 2. Information fra sekretariatet: 752 medlemmer ikke 752 betalende.)  

 

Til stede: Johanne, Maria, Emil, Rune, Katrine, Jonathan, Signe, Sebastian, Bettina og Jonas. 

 

2. Information fra formandskabet 

Simon With fra Syddanske studerende ønsker møde; Emil og Sebastian tager 

afsted.  

 

3. Information fra sekretariatet 
Der er udleveret papir med oversigt over betalende medlemmer.  

75% af de betalende medlemmer har forsikring.  

Den aktuelle artikel fra Sund & Hed udleveres.  

1008 af de 2500 Kittelkort der er produceret på landsplan er allerede udleveret.  

Alle der nytegner forsikring optages i gruppelivsforsikring uden helbredsjournal, eksisterende 

medlemmer der ikke har meldt sig ind kan skrive til sekretariatet og blive meldt på pr. januar. 

Alt vedrørende ny forsikring går som planlagt, der udarbejdes orienteringsbrev til alle 

medlemmer.  

11. og 12. semester har kunnet får ugeskriftet tilsendt, men det har ikke virket, der arbejdes på 

højtryk for at udarbejde fejlen.  

Vicevært er ansat efter 1. etagelejemålet er opsagt. 

Den sidste onsdag i hver måned vil der være feltkontor på WP.  

4. Endelig godkendelse af budget     17.20 – 17.40  

Med budgetterne fra de lokale udvalg kan vi nu godkende endeligt. 

Samdriftsaftalen skal genforhandles. Denne programsættes til januar mødet så den kan 

gennemgås i plenum.  

Budgettet gennemgås og der diskuteres hvordan det kan blive bedre.  

Budgettet godkendes med rettelser efter pausen. 

Budgettet godkendes med underskud, og aftale om at der gøres alt for at minimere dette. 

5. FADL-huset       17.40 – 18.00 

Vi skal have lejere ind i huset, da dette udgør en væsentlig del af underskuddet.  

Der har været fejl på Colliers hjemmeside, vi har stået noteret som kontorhotel.  

Vi kan både leje over og underetagen ud.  
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Efter inspektion af overetagen, den er i god stand og vil være egnet til dele-lejlighed til et 

studenterkollektiv, vi anslår en månedspris på 10.000 pr. måned. Eksl. forbrug, Bettina 

undersøger med ejendomsmægler hvad lejligheden reelt er værd.  

Stueetagen forsøges stadig udlejet samlet eller som kontorhotel. 

6.  Indkøb af højtaler      18.00 – 18.20 

Der ønskes indkøb af en form for højtaler, til div. Arrangementer.  

Ved arrangementer på WP kan man ”leje” højtaler gratis. 

Punktet kan tages op igen hvis det bliver nødvendigt, da det ikke er nødvendigt pt. 

7. Urafstemning       18.20– 1 8.40 

Ved urafstemningen blev der stillet et forslag om ændring af vedtægterne der ikke var mulig, 

derfor besluttes det ved enstemmigt flertal at ændringen fjernes, informationer om dette sendes 

ud pr. nyhedsmail. 

 

 

8. Frivillig i FADL 

Som opfølgning på kampagnen skal der ske noget opfølgning. FRIVILLIG I FADL bliver et 

fokuspunkt i hele 2018. 

Historier om hvorfor repræsentantskabet samt andre frivillige er med i FADL.  

Facebookhistorier ved 2. eller 3. uge. Johanne er tovholder.  

Åben hus arrangementet; 4 dukkede op, hvorfor ikke flere? Det er for svært at trække folk ud i 

huset. Der er et generelt problem angående vores PR, ikke nok ved det, når vi holder 

arrangementer. 

  

9. FADL vision 

Jonas, Maria og Sebastian samler FADL.   
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10. FADL på folkemødet 2018 

Vi deltog sidste år med stor succes, det vil vi gerne igen, hvor mange vil gerne deltage? 

14-17 juni.  

Samtlige repræsentanter er interesseret så vidt det kan lade sig gøre med eksaminer. 

 

11. Kritisk revisor til HB     18.40 – 19.40 

Kritisk revisorer må ikke sidde i HB, Jonas indstilles og vedtages enstemmigt.  

 

12. Information fra udvalgene 

1. Hovedbestyrelsen (HB) 

2. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

UPU har holdt konstituerende møde: 

Trivsel er i fokus, man ønsker en mere præcisering af studieundersøgelsen, i forhold til de 

enkelte universiteter. Fokus på de bløde fag det kommende år. 

3. Medlemsfordelsudvalg (MFU) 

Arrangering af nationaldag er fokus pt.  

4. Overenskomstudvalg – SPV 

OK18 kravbehandling er fokus. OK18 forhandlinger. SPV skifter navn til SPA. 

5. Lægevikargruppen (LVG) 

Akutmidler skal tilbagebetales. SIM-forhandlinger er stadig brudt sammen, tages op med 

resten af forhandlinger i OK18.  

6. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

7. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 

Tolkeprojektet er stadig i fokus, skal udbredes til hele landet. Praksis-assistent bog til 

udbredelse af medicinstuderende i almenpraksis. Indsamle historier om hvad 

medicinstuderende laver i almenpraksis.  

8. Kursusgruppen 

1 nyt medlem til gruppen.  

9. Eventudvalget 

Julebingo. Hvis man har lyst til at give en hånd med kan man deltage fra kl. 15  

10. Medlemsudvalget 

Der bliver planlagt intro arrangementer.  

 

13. Eventuelt     20.10 – 20.30 

Signe: Studenterboghandelen har spurgt ind til samarbejde. Bolden sparkes til 

medlemsudvalget.  

Dansk Cubansk forening: samarbejde om et arrangement om sundhedsvæsenet i 

Cuba. Sebastian følger op.   
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Oprydning i pantrummet, Sebastian skriver ud.  

Emil: vi er blevet kontaktet angående samarbejde med SATS om FACK, de ønsker 

kittelkort til alle deltagere. 

14. Spisning     20.30 – 21.00 
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