
 

 

 
 

 

1. Formalia 
1. Valg af dirigent – Rasmus 

2. Valg af referent – Signe V 

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Signe V 

4. Godkendelse af dagsorden - Godkendt  

5. Godkendelse af referat – se bilag - Godkendt  

 

 

2. Information fra formandsskabet 

Der sker ikke meget pt. Der skal HB-møde næste uge hvor der besluttes hvornår L-rep 

skal afholdes, da det er blevet besluttet at det skal afholdes. Der skal være formandsvalg, 

men vi skal også have diskuteret vores sundhedspolitik. Der håbes at det kan blive et 

fysisk møde, men der skal i hvert fald afholdes et online-møde hvis det ikke er muligt at 

afholde et fysisk møde.  

Der har været snakket om det skal afholdes i slut maj (23/5 og 30/5 er på tale) - hvis det er 

muligt.  

 
 

3. Information fra sekretariatet  

Der er udsendt et bilag. Snakket med Sund&Hed omkring at skrive artikler om vores 

arbejde under disse Corona-tider. Hvis vi ikke laver det som marketing for FADL, men i 

stedet for som informative artikler vil de gerne det.  Der er snak om at lave nogle online-

kurser, af en times varighed, da de fysiske kurser ikke er muligt. Tilmelding skal foregå 

via mit.fadl.dk Det testes i København først og så prøver vi opstart i de andre byer. Det er 

meningen at undervisningen skal blive streamet fra FADL-huset. Bettina kontakter 

underviser og ser om det er noget de er interesseret i.  

 

OKF: 

Flot med medlemsfremgang, jeg er sikker på vi kommer styrket ud af denne tid! 

2 stk. Roll-up til almindelige feltkontorer i OKF er leveret 

Vi kan udleje kanoer men kun Jutlandia pga. kanovognen er punkteret igen igen. 

Kittelkort udleveres til medlemmer via Michaela 

Artikel til kommende nr. af Sund&Hed. Deadline den 23/4, kun online version vi er meget 

velkommen med en artikel om COVID-19 og bemandingen/uddannelse.  

Kurser: 

Fælles online kurser for FADL, vi laver testkursus fra KKF fordi Andreas er i KKF og kan hjælpe 

med teknikken, første kursus bliver EKG kursus, korte kurser på ca 1 time, tilmelding via 

http://www.fadl.dk/
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mit.fadl.dk, gratis, næste step bliver i kredsene, undervisningen skal foregå fra FADL husene, 

sekretariatet tager fat i underviserne og hører om interessen for at undervise på denne måde. 

Uge 13: De 3 eksamensforberedende kurser B1, B3 og B9 aflyses pga. de ikke kunne nå afvikles 

inden eksamen. Vi tilbagebetalte kursisterne, underviserne skal have løn. 

Uge 16: Aflyser vi kurset Intro til B2 og udsætter infektionsudredningskursus til E2020 

HF: 

OK21, jeg har lavet forslag til flyer, plakater og roll-up. Kamilla (studentermedhjælper i KKF) er 

koblet på. 

Tilbud på CASE bøgerne til medlemmerne, vi er i gang med at forberede kampagne på Facebook 

4 nye kittelkort sat op og sendt til godkendelse. 

Simone er opsagt og rejser 31/04/2020 pga. manglende opgaver og kommende udlicitering af 

forsikringsadministration. 

Martine går op på 15 timer om ugen fra 1/5 til 1/9 så starter hun på medicin og ønsker at komme 

tilbage til 7,5 time pr. uge. 

Udlicitering af forsikringsadministration pr. 1/9-2020 til Steen Douglas pga. IDD-

uddannelseskrav, jeg har lavet en indstilling til HB. 

Notat omkring udmeldelse af FADL sendt til Erik -> HB 

Torben er klar med Betalingsoversigt på mit.fadl.dk, jeg har set løsningen i gennem og synes det 

ser godt ud. Bliver implementeret i løbet af ugen. 

  

4. Corona update 

Nationalt: Udbudt en masse kurser i alle regioner - så flere SPV og VT-uddannet. Der er dog ikke 

så meget arbejde til dem endnu, men beredskabet står klar hvis det skulle være nødvendigt.  

Der kommer til at være en masse arbejde der skal indhentes i sundhedsvæsenet den kommende 

tid, her kunne medicinstuderende bruges. Vi tænker ikke at uddanne flere, da behovet ikke er der.  

Der er ikke nyt på SDU - der er blevet besluttet at der vil gennemføres 12 semester. Man så vidt 

muligt gennemfører den undervisning der er mulig.  

 

 

 

5. Vedtægtsændring vedr. stemmeprocedure 

Følgende er det nuværende gældende:  
 
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med absolut flertal (en over halvdelen af de 
gyldigt afgivne stemmer). Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, 
foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om almindelig 
stemmeflerhed, og hvert medlem har tre stemmer. 
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Det eneste der kan stå imod, at vi afholder afstemning via en digital platform (hvis vi finder 
det nødvendigt), er ordet “skriftlig”. Dog kan skriftlig afstemning også foregå digitalt, så det 
er en vurderingssag.  
 
Forslag 1:  
Slet ordet “skriftlig”:  
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med absolut flertal (en over halvdelen af de 
gyldigt afgivne stemmer). Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, 
foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om almindelig 
stemmeflerhed, og hvert medlem har tre stemmer. 
 
Ulempe: Kan tolkes som at afstemning ved håndsoprækning kan være tilstrækkeligt 
(omend svært at udføre i praksis iom. hvert medlem har tre stemmer.) 
 
Forslag 2:  
Tilføj “eller digital" 
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med absolut flertal (en over halvdelen af de 
gyldigt afgivne stemmer). Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, 
foretages altid skriftlig eller digital afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om almindelig 
stemmeflerhed, og hvert medlem har tre stemmer. Stemmeproceduren bestemmes senest til sidste 
REP-møde inden generalforsamlingen dog skal det vedtages inden indkaldelsen til 
generalforsamlingen skal sendes ud.  
 
Disse forslag til ændringer er ikke for at vi absolut skal gøre afstemningen digital, men har 
mulighed for at gøre det, hvis vi finder det nødvendigt.  
 

Vedtægtsændringen vil først være gældende for næste år. Der bliver snakket om fordele og 

ulemper ved digital afstemning. I dag skal der bare besluttes om vi skal lave en vedtægtsændring - 

det er der stemning for.  

Der er flertal for forslag nr. 2.  

 

 

6. OK-21 

Status: Ønskeugen er flyttet til efteråret – hvilken uge er ikke besluttet endnu. Der bliver lavet 

meget arbejde ift til PR-materiale (roll-ups, plakater, flyer, klistermærker osv). Alt forsøges at blive 

gjort klar til når ønskeugen så ender med at være.  

 

7. Valg til FADL’s forlag 

Valg 20 maj. Vi skal have valgt en repræsentant inden da - Michaela er interesseret og da der ikke 

er andre der melder sig, får hun pladsen.  

Bestyrelsesmøde i maj - Michaela bliver færdig læge til januar og der skal så findes en ny til hendes 

plads til efteråret, hun vil gerne hjælpe den nye i overgangsperioden.  

Man kan skrive til Michaela hvis man har spørgsmål eller overveje at stille op til posten.  

 

 
8. Information fra udvalgene 
 

1. Hovedbestyrelsen (HB)  
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Der er blevet besluttet der ikke kan stilles op til studienævnet som repræsentanter for FADL.  
 

2. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
Ikke noget møde siden sidst - i gang med at lave individuelt arbejde på de forskellige projekter. De har lavet 
9 (målet er 10) gode bud til hvad man kan lave her i disse Corona tider. Ligger på den nationale FADL 
facebook.  

3. Medlemsfordelsudvalg (MFU) 
Ikke noget møde siden sidst - så ikke noget nyt ift. medlemsaftaler. Der er udlevering af kittelkort til dem 
som skal i klinik lige nu og her - dem der ikke skal i klinik bliver henvist til at afhente når kontoret åbner 
igen. 

4. Overenskomstudvalg (OU) 
Fælles overenskomstmøde - ikke inddraget ift. noget omkring Corona. Ønskeugen er udskudt - der er stadig 
mange opgaver, hvis man er interesseret. Region Sjælland og Region Nordjylland er positiv omkring at 
bruge SPV’er fra andre regioner.  

5. Lægevikargruppen (LVG) 
Vi har i LVG udarbejdet et dokument, som beskriver lægevikararbejde og kompetencer når de arbejder på 
forskellige afdelinger: f.eks. sengeafdeling, skadestue, psykiatri mm. Rune sender det til os.  

6. Universitetsansattes udvalg (UAU) 
Sidste møde aflyst - afventende universitet ift. løn til instruktorer hvis deres undervisning er blevet aflyst 
 

7. FADL’s Forlag 
Overskud - god kommunikation med banken som er glade for de nye tiltag. Mindre kassekredit ift. sidste 
år. Salget har ikke været godt i marts/april - kan ikke sælge til boghandler som ikke har åben.  

8. Kursusgruppen 
Snak om online-kursuser, så vi kan tilbyde vores medlemmer noget her i Corona-tiderne. 

9. Eventudvalget 
Indstillet alt aktivitet indtil vi ved mere.  

10. Medlemsudvalget 
Arbejde indstillet pt ift. aftaler og events.  

11. PR-udvalget 
Lidt hjælp ift. PR - radio osv.  

 

 

9. Eventuelt 

Online torsdagsbar: Ca. 18 deltagere - der var en virtuel “pubcrawl”. 4 forskellige rum, med 

forskellige aktiviteter man snakkede med forskellige og til sidst var der en vinder.  Virker 

som om det var en succes.  

10.  Kommende Rep-møder 

 

● OKR 8: Tor d. 16/04 

● OKR 9: Tir d. 12/05 Madhold:   Opvask: 

● OKR 10: Tor d. 04/06 Madhold:   Opvask: 

● OKR 11: Tir d. 01/09 Madhold:   Opvask: 

● OKR 12: Tir d. 22/09 Madhold:   Opvask: 

● OKR 1: Ons d. 07/10 Madhold:   Opvask: 
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