Foreningen af Danske Lægestuderende
Odense Kredsforening

Dagsorden
Repræsentantskabsmøde
Mandag den 13. November 2017, kl. 16:30, Hunderupvej 67, 5230 Odense
M

1. Formalia
1.
2.
3.
4.
5.

16.30 – 16.40
Valg af dirigent – Maria indstilles
Valg af referent – Jonas indstilles
Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Johanne indstilles
Godkendelse af dagsorden. - Godkendes
Godkendelse af referat – se bilag
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2. Information fra formandsskabet
•

•
•

•

Møde med vagtformidlingen
o Mangel på vagttagere, efter at kurset er gennemført
o ”Start på SPV kursus”? Stillet til forslag i Vejle d. 13/10
o Operationsassisten-kursus?
o Flere kurser der klæder en på til gangvagtsfunktionen
o Kan man få ekstra tillæg, eksempelvis i eksamensperioden?
▪ Emil fortæller at regionerne ikke kan nævne specifikke
perioder hvor de mangler vikarer, men at det kommer lidt
sporadisk.
▪ Rune foreslår om man kan gøre noget ekstra ved patienter
som er bestilt over en længere periode.
Politiker-seminar
o 17.-18. marts i København
Kommunikation ifbm. OK18
o Beskeder fra HF på de enkelte kredses facebook (ensretning landet
over)
AMA/Herlev
o Sagen er vundet, med 5 års tilbagevendende kraft

3. Information fra sekretariatet
•

•
•

Urafstemning: Alle forslag er vedtaget, med stor deltagelse ift.
generalforsamlingen. Skal man overveje at lave afstemninger på hjemmesiden
fremadrettet?
752 medlemmer pr. Dd. Kun 726 har dog betalt, så vi har et udestående
Sund&Hed deadline 23/11, Bettina er ved at gøre et indlæg klar
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4. December Happening

17.20 – 17.40

For at kickstarte konceptet med feltkontor på WP, skal vi finde på et sjovt/hyggeligt
tiltag i december hvor vi kan møde medlemmer sammen med Bettina.
•
•
•
•

•
•

Side 2 af 5

Noget hyggeligt, æbleskiver eller noget lignende
Noget konkret at gå til. Hvis vi bare står og giver ud, så lægger folk ikke
rigtigt mærke til os
Doodle om deltagelse
Skal vi have ”invitationer” med derud? Så man kan få en mail, eller et opkald,
så man bliver mindet om at man kan melde sig ind, og få noget kort
information om det
Tidspunkt 11:45-13:15
6., 13., og 20. december

5. Frivillig i FADL kampagne

17.40 – 18.00

For at få flere hænder i vores lokale udvalg skal vi have stablet en fed kampagne på
benene.
Indstilling: Vi brainstormer og får fundet tovholdere for kampagnen.
Evt. skal der afholdes et arrangement for alle frivillige i FADL.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Et arrangement for rep, og alle de andre frivillige, evt. På Nunchi
Et arrangement for dem som overvejer at blive frivillig
Lave plancher med forslag til hvad det indebærer at være frivillig
Skal vi bruge vores december-happening til at hverve medlemmer til
udvalgene? Der skal være en plan for promovering, så det bliver fuldført
En plakat med alle udvalg, så der bliver dannet et overblik. Der skal desuden
stå at man ikke skal være i rep
Introduktion til udvalgene i Sund&Hed
Have datoer på arrangementerne snarest
o Leje et lokale en aften, med oplægsholder fra hvert udvalg
o Flyers
o Torsdag d. 7/12, klokken 15.00-17.00 i FADL-Huset, æbleskiver,
gløgg, og oplæg
Facebook-videoer
Johanne og Katrine hjælper Bettina med plakater, og en video
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6. Forsikringskampagne

18.00 – 18.20
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Se bilag 1.
Den nye forsikringsordning skal promoveres. Dette bliver en national kampagne, den
21.-23. november fra kl. 11-13:00 i alle 4 studiebyer. Vi skal have udfyldt skema så vi
er repræsenteret alle dage.
•

•
•

Tirsdag, d. 21: Emil, Johanne, Signe, Katrine
Onsdag, d. 22: Signe, (11-12): Jonas, Sebastian, Rune
Torsdag, d. 23: Emil og Sebastian, (12-13): Maria, (11-12): Signe
Bettina kommer alle dage.
Have styr på basale ting om forsikringer
Vi tager noget gennemgang til rep-weekend

7. Mødekalender 2018

18.20– 1 8.40

Se bilag 2.
Indstilling: til godkendelse.
•

Godkendes med rettelser

8. Budget 2018

18.40 – 19.40
Se bilag 3.
Formandskabet og Bettina har lavet et udkast til budgettet, der mangler tal på de tre
lokale udvalg.
Indstilling: Vi kigger budgettet igennem og retter til, vi skal endeligt godkende det i
december.
•
•
•
•

Medlemsudvalget ansøger om 15.000,Eventudvalget ansøger om 40.000,Der kommer en ansøgning fra kursusgruppen inden næste rep-møde.
Godkendelse på næste rep-møde
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9. Information fra udvalgene
1.
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Hovedbestyrelsen (HB)
•

2.

Møde d. 16/11
Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)

•
3.

Møde d. 14/11
Medlemsfordelsudvalg (MFU)

•

Der har været konstituerende møde, med uddelegering af opgaver

•

Projektdag for medlemsudvalg, både nationale og lokale (8. april)

•

Nationale dage 24.-25. februar

•

Forsikringsseminar d.18

4.

Overenskomstudvalg – SPV
•

Konstituerende møde, uddelegering af opgaver

•

Klargøring til OK18

5.

Lægevikargruppen (LVG)
•

Simulationsforhandlingerne er stadig ikke kommet i hus

•

Klargøring til OK18

•

Scholar-forsking, honorar vs. Løn

6.

Universitetsansattes udvalg (UAU)

7.

Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
•

8.

Møde d. 20/11
Kursusgruppen

•

Panikmøde: Efterårskurserne er planlagt, men der har ikke været
repræsentation eller forplejning

•

Planlægning for erhvervelse af frivillig

•

Fornuftig tilslutning, kandidatkurserne er som de plejer

•

Det ser ikke ud til at egenbetalingen har haft nogen effekt på tilmelding
til eksamensforberedende kurser

9.

Eventudvalget
•

Medicinerfesten (vildt stor interesse)

•

Julebingo i støbeskeen, event kommer snart

•

Sportsfest d. 10/3

10.

Medlemsudvalget
•

Konstituerende møde

•

Kandidatintro skal planlægges mindre panikslagen

•

Sundhedsmekka: På WP25 næste gang. Bliver svært med de nye, men
det skal der bare være fokus på.
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10. Eventuelt
•

20.10 – 20.30

Nunchi: Kontrakten skal lige kigges igennem igen. Den er endnu
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ikke skrevet under af FADL Odense.

11. Spisning

20.30 – 21.00
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