Foreningen af Danske Lægestuderende
Odense Kredsforening

Referat
Repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 14. februar 2017, kl. 16:30, Hunderupvej 67, 5230 Odense M
Deltagere: Maria, Bjarke, Mia, Emil, Mikkel, Julie, Bettina og Jonas
Fraværende: Sebastian, Kim, Frederik og Line (Louise kommer)
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Formalia
•

Dagsorden godkendes.

Mia stiller spørgsmål til referatets omfang.
Bettina foreslår at man skriver et beslutningsreferat i stedet. Dagsorden skal så indeholde
lidt mere uddybende oplysninger til de enkelte punkter.
Information fra formandsskabet:
•

Sebastian deltager ikke, lovligt, grundet Revy.
Der har være FS møde. Vagt-del, hvor formænd fra de forskellige vagtbureauer, med

beslutning om, at SPV-kurserne ensrettes på tværs af regionerne. Brandkurser bliver
således lagt på de fremtidige SPV-kurser.
Emil spørger til hvad de gamle SPV’er gør, når de nu ikke har ekstra-kurserne fra
København.
’Projekt Midt’ fra Aarhus, har vist sig at være billigere, end ventet. Kun 100.000 ud af 1.2
millioner kroner er brugt. Det er nu oppe at køre, hvorfor der nu bliver fokuseret på
lægevikarer i psykiatrien, og at få lægestuderende ud i lægepraksis. Det er ikke kun Aarhus
som pengene bliver brugt på, men generelt på landsplan.
Bjarke; Hvordan almen praksis?
Maria; Der skal skabes mulighed for nye vagter, men detaljer er uvisse.
Mikkel; Det skal åbne op for nye studiejobs.
•

Karoline har sagt op i Aarhus.

•

I København kigges der på muligheden for at kunne betale fra det tidspunkt man
melder sig ind i foreningen, og altså ikke behøver betale for et helt semester, midt i
semesteret.

•

Der skal være afstemning i HB, hvor OKR skal være enige.

Mikkel henstiller til at afstemningen gøres til et punkt på vores dagsorden.
Maria tilføjer afstemningen som nyt punkt 3.
•

De andre kredse har intet nyt at melde.

•

Snak om rep-weekenden er genoptaget, datoer indsamles på Doodle.

Afstemning om månedskontingent:
•

Der stilles spørgsmål om hvorvidt man kan melde sig ind for én måned ad gangen, i
stedet for et semester. Vi har medlemmer som gerne vil melde sig ind halvvejs i
semesteret, men de trækker sig når de hører de skal betale fuld pris. I dag anbefaler vi
dem at de venter med at melde sig ind til semesterstart men vi er bange for om vi ikke
mister medlemmer ved det. Vi vil ikke annoncere med at der ved tilmelding midt i
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semesteret kan betales pr. mdr. da vi helst ikke vil have ren månedsbetaling.
Afstemning: Fuldtallig opbakning.
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Information fra sekretariatet:
•

Bettina fortæller at papirerne for udlejning snart er færdige. Det kunne blive en god
forretning, med 210.000,- for alle kontorerne. Men det kræver at Bettina kommer ud
på SDU hurtigt. Vi kunne tjene 40.000,- ekstra hvis Bettina kunne komme ud i
receptionen, men så har Emil ikke en plads når han er på arbejde. Desuden er der
mulighed for at vi får en i firmapraktik og så vil vedkommende også skulle bruge en
plads. Vi går med den billige løsning til at starte med.

•

Det vil blive således fremadrettet at vi må booke os ind i mødelokalet, men det får vi
lavet et system til.

•

Huset er blevet vurderet til 3,5 millioner.

•

Emil er blevet ansat som studentermedhjælper, og det går godt.

•

Bettina fortæller, at Karoline har sagt op, så Bettina tager til Aarhus om onsdagen for
at hjælpe.

•

Sundhedsmekka gik godt, der blev udleveret godt 20 kittelkort, og der blev fortalt en
masse. Stor interesse og spørgelyst.

•

Vi har nu en artikel i Sund & Hed, næste deadline er 2. marts. Kom gerne med forslag
til indlæg

•

Vi betaler næsten 5.000 kr. i gebyrer til Dansk Bank. Bettina prøvede at forhandle
dem ned, men kunne kun få 10% rabat og ikke mere. Der vil søges nye muligheder.
Mikkel vil være sikker på, at Bettina ikke bruger for meget tid i forhold til
besparelsen. Julie spørger om Lægernes Bank ikke er en mulighed, med Mikkel mener
ikke, at de vil have at gøre med erhvervskunder. Bettina vil dog lige bruge lidt tid på,
at tjekke op på nye muligheder rundt omkring, for at finde et bedre alternativ.

•

Revisoren er klar med årsregnskabet, og han kommer og viser det frem ved mødet
18/4.

•

Vi kan ikke få yderligere rabat på fitness (udover alm. Studierabat), men vi kan få
gratis arrangementer (eks. Spinning om søndagen).
Bettina er åben for nye ideer.

•

Bettina vil gerne have kittel-billeder og billeder i øvrigt af repræsentantskabet og
medicinstuderende til markedsføringsmaterialer. Jonas, Mikkel og Julie melder sig.

•

Jeppe kommer d. 7/3, hvor vi sætter gang i resultaterne fra workshop, og snakket
Facebook.

•

Til d.d. er 46 medlemmer blevet kandidater.

•

HF-dagene, hvad skal der ske? Emil synes at vi skal have Klaus over, så
medlemmerne kan snakke med ham. Bettina foreslår at vi arrangerer en dag hvor vi
får inviteret nogle HF-medlemmer over. Mikkel foreslår at man spørger
medlemmerne over Facebook om nogle af medlemmerne kunne være interesserede i
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at snakke med HF. Det skal være velovervejet hvordan vi gør, så de ikke bare kaldes
herover for ingenting. Det føjes som et punkt på dagsordenen.
•

138 kittelkort udleveret pr. d.d.

•

Louise ankommer.
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Valg af bestyrelsesmedlem til FADL’s Forlag
•

Mikkel stopper som formand i bestyrelsen for forlaget i oktober. Der skal være møde
om, hvad det at have et forlag handler om. Han synes at den nye, som skal tage over
for ham, kommer med til dette møde, og henstiller til at vi allerede nu vælger et nyt
bestyrelsesmedlem.

•

Maria spørger om vi kan få nogle betænkningsdage, eller om beslutningen skal træffes
med det samme.

•

Mikkel ønsker gerne at det vælges en med det samme, således at vedkommende kan
komme med til nævnte møde med forlaget.

•

Maria indstilles som bestyrelsesmedlem.

Studiemiljøpunktet
•

Louise fortæller at de nye biomekkere opfordrer til samarbejde med FADL om vores
kurser.

Plan for fremtidig kittelkort
•

Mikkel har fremsendt eventuel fremtidsplan for kittelkort. Han skal videre til HB med
planen, og vil derfor gerne have OKR’s holdning på plads inden.

•

Mikkel hælder mest til at trykning og distribuering ligges over hos HF. Det skal dog
vurderes fra deres side også, da det er et økonomi-spørgsmål.

•

Han understreger at det slet ikke er nogen intention at der skal tjenes penge på
kittelkortet.

•

Maria spørger om det at outsource kortet er for at mindske vores arbejdsbyrde.

•

Mikkel forsvarer at det ville være nemmest, rent logistisk set, at HF står for kortene,
og så kan eks. Bettina bestille hjem til Odense Kreds.

•

Emil spørger om HF vil lave om på kittelkortet. Han er bekymret for om der bliver
lavet helt om på det originale kittelkort, hvis de bliver sendt ud til de andre kredse.

•

Mikkel slår fast at rettighederne skal holdes fast i Odense, således at der ikke bare kan
rettes lidt i kortet, og skiftes forfattere på den led, men at der kan samarbejdes i
tilfælde af, at der skal foretages ændringer. De andre kredse må såmænd gerne tilføje
sider til kortet, men ikke ændre på dem som allerede er i.

•

Maria og Julie vil have papir på rettighederne, så det står på skrift.

•

Mikkel vil beholde det i Odense så længe de selv har lyst, særligt fordi at Bettina har
været så stor en ressource i arbejdet med kittelkortet.

•

Julie mener at det kan gå til HF med det forbehold, at tilføjelser og rettelser (og
anmodninger herom) kommer fra ét sted. Dette er ikke kun for Mikkel, Emil og
Mathias’s skyld, men for hele FADLs.
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•

Der stemmes fuldtalligt for, at tryk og distribution rykkes til HF, under
forbehold for, at der laves skriftlige aftaler om rettigheder.
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Nyt fra udvalgene
•

HB: Intet nyt

•

UPU: Der har ikke være noget møde, der har været lidt intern snak om
uddannelsesloft, stavnsbinding og 5-års regel. Møde d. 26/2.
Der bliver sendt studieundersøgelse ud.

•

MFU: Nogen arbejder med national dag. Margrethe Vestager kommer og fortæller om
lobbyisme. Oplæg fra manden bag indvandrer-medicinsk klinik i Odense. Nationale
møder søndag. Program fremsendes snarest.

•

OU: Intet nyt. Møde 26/2.

•

LVG: Der forhandles overenskomst i Aarhus og København. Der er tale om at indgå i
forskellige fagforeningsgrupper, hvor der kan spares med nogle af de større
fagforeninger.

•

UAU: Ingen repræsentanter til stede.

•

Kursusgruppen: Kursuskalender for lægevikarkurser kommer i marts. Der er blevet
annonceret eksamensforberende kurser.
Der var 117 deltagere til gratis studiteknikkursus for modul 1. Der var mange gode
inputs, høj interesse for forsikringer og mange bud på medlemsfordele. Generelt var
der stor interesse, og potentiale for mange nye medlemmer.
Der er blevet annonceret modul 9 eksamensforberende. Kursus-kapaciteten er udvidet
fra 40 til 80 pladser.
Der kommer nye kurser i pædiatri og psykiatri.
Der kommer flere hænder til kursusgruppen, så det går frem.

•

F&A: Booket DHL. Kaffe- og the-smagning, vinsmagning, der overvejes om der skal
bruges penge på komiker.
Der er snak om sommerfest, men der er ikke noget endnu.

•

Medlemsudvalget: Møde kommer snart. Emil vil gerne have mere fokus på
studieteknikkursus i fremtiden, gerne med flere FADL-medlemmer og reppere. Måske
slå intro-arrangement og studieteknik sammen.
Der har været forslag fra nogle unge nye studerende om man kan lave floorballturnering (”Fritid med FADL”, generelt nogle flere sports-tiltag).
Maria og Sebastian har været til kandidat-intro hvor de gav pizza og øl. Der var god
stemning omkring det. Sebastian og en anden skal ud og sige hej til kandidaterne efter
en forelæsning, lidt ligesom på bacheloren.

•

DLVV: Emil har talt med Bertil, som har været ude og sende alt data videre til det nye
bureau. Vi kommer ud med et overskud på 300.000,- som desværre ikke udbetales til
FADL.
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Side 5 af 5
Eventuelt
•

Mikkel gør opmærksom på, at der har været Facebookgrupper, som har diskuteret
FADL. Én af grupperne har skiftet navn til ’Vagtbureau og Odense FADL
debatforum’. Skal vi henvende os til gruppens administratorer og anmode om, at han
skifter navnet, så det ikke kan associeres til FADL Odense.
FADL Odense forholder sig som udgangspunkt passivt.

•

Mia synes det kunne være fedt hvis vi fik lavet nogle FADL-klistermærker, som man
bare kan give væk.
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