Foreningen af Danske Lægestuderende
Odense Kredsforening

Dagsorden
Repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 19.September 2017, kl. 16:30, Hunderupvej 67, 5230 Odense
M

Til stede: Kim, Sebastian, Julie, Emil, Bjarke, Maria, Jonas, Bettina, Erik
(direktør), og Mia (gik tidligt).
Ikke til stede: Louise og Mikkel
1. Formalia
16.30 – 16.40
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent – Maria indstilles
Valg af referent - Jonas indstilles
Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Julie indstilles
Godkendelse af dagsorden - Nyt punkt 4 (Office Solutions)
Godkendelse af referat – se bilag; datoen rettes.

2. Information fra formandskabet
•

•
•
•
•
•
•

•
•

17.00 – 17.20

Badmintonbaner: 6041,-/år, 2 baner (1 og 3), mandag og onsdag 21-22.
FADL skifter forsikringsselskab til TRYG pr. 1/1-18, opsigelse er sendt til
Codan.
Tryg afholder workshop d. 18/11, udelukkende baseret på forsikring (i
Ballerup). Info følger
Eltavlen var ikke i stykker, men skiftes i januar. En kogeplade er skiftet for
3500,721 medlemmer i Odense pr. D.d. Tal fra 11/9 siger at vi er 27 medlemmer fra
’at gå i 0’
77 medlemmer går på 12. Semester, og forlader foreningen ved næste
semesterslutning
Vi afventer, og håber at SundhedsMekka + eksamensforberende kurser
trækker flere ind
Ny sekretariatsleder i Aarhus; Mathias, ung og erfaren. Kandidat i Idehistorie,
har arbejdet for Dan Jørgensen. Formand, og organisationsansvarlig for Frit
Forum. Har været ansat i Dansk Magisterforening.
Steffen kommer fra barsel d. 8/10
Der skal lægges en generel handlingsplan, til sidst på året, som skal have
fokus på erhvervelse af medlemmer

4. Office Solutions
•
•

16.40 – 17.00

Ønskeugen er skudt i gang, der kom 20 krav ind på førstedagen på WP

3. Information fra sekretariatet
•
•
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17.20 – 18.20

Nyt tilbud fra ’Office Solution
Prisen sænkes 25%, da kontrakten ikke kan ophæves - vi får ny (mindre)
printer, hvor vi alle kan printe fra
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5. Vision for FADL

17.20 – 18.20

Vi skal samle op på vores diskussion fra sidst, samt prioritere hvilke visioner vi helst
vil.
• Odense
o Formanden tager sig af det nationale arbejde, og næstformanden af
det lokale arbejde
• Struktur
1. Effektivisere HB
▪ Der er for meget snak, om beslutninger truffet i FS; skal HB
kun bestå af formænd, og næstformænd, fra kredsene (og
selvfølgelig HB)?
▪ Økonomisk, og mere driftssikker optimering? Samle alle
pengene ét sted? - men risikerer vi at vores kontingent stiger?
▪ Der er ikke så mange gengangere, nogle enkelte dukker slet
ikke op til møderne
▪ Skal man gøre det samme i de nationale udvalg? Skære ned,
så det er mere ’koncentrerede’ og engagerede udvalg?
▪ Nogle af udvalgene har mere ’geografisk magt’. F.eks. (mener
Frederik) er UPO mere aktuel i København; bl.a. grundet
deres korte afstand til Christiansborg i tilfælde af hastemøder.
▪ Er det et reelt problem at der f.eks. kun er aktive
udvalgsmedlemmer fra Kbh. i et udvalg?
• Kortsigtet vision
1. Flere medlemmer
• Langsigtet vision
1. Komme under Lægeforeningen?
▪ Boost til politisk styrke, samarbejde mellem sekretariaterne
▪ Mere slagkraft, uden nødvendigvis at være ’Lægeforeningens
Ungdom’
▪ Økonomisk incitament; de andre studenterorganisationer har
tårnhøjt medlemstal, grundet deres lave kontingent
▪ Nogen i FADL frygter at vores suverænitet forfalder, og at vi
evt. Kan blive solgt i en overenskomstforhandling. Vil vores
overenskomst komme til at ’gå i stå’?
▪ Kan vi sættes på niveau med FAS, PLO, og YL? De har egen
bestemmelse over egne overenskomster, hver søjle i
Lægeforeningen forhandler altså deres egen overenskomst.
Kan vi blive den 4. Søjle?
▪ Vi har 2000 flere medlemmer end PLO, og 2000 færre end
FAS. Så vi er ikke en lille organisation, ift. at træde under
lægeforeningen. Kræver det at vi samler os til én fælles
organisation?
▪ Der mangler fordele og ulemper?
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•

Prioriteret liste til LandsRep:
1. Thinning af HB, grovskitse af organisering osv.
▪ Formænd og næstformænd + HF-formand + Direktør?
Besparelser ift. Transport.
▪ Nedlæg FS
2. Samlet FADL, der skal komme et forslag til tidsliste, og grovskitse til
organisering
▪ Slanke HB
▪ Lokal bestyrelse i hver by
▪ Bibehold strukturen - hvad kan styres lokalt, og nationalt?
▪ Ny forretningsorden - hvem kan udtale sig?
▪ Mere professionelt
▪ Klar til 2019, ”Det er ligesom 2020, bare hurtigere!”
▪ Fællesøkonomi, fordeling efter antal medlemmer/studerende
pr. by
3. Samlet FADL → Komme ind under Lægeforeningen
▪ En søjle for os selv, vi skal beholde noget suverænitet
▪ Kan man overgå direkte fra FADL til Lægeforeningen, efter
12. Semester?
▪ Der er politikere iblandt, som kan arbejde videre hos
Lægeforeningen, når de kommer fra FADL.

6. Navneændring af F&A
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18.20 – 18.30

F&A har ansøgt om navneændring.
Indstilling: til godkendelse.
•

Godkendt.

7. Generalforsamling og sundhedsmekka 2017

18.30 – 18.45

V. Formandskabet
Der skal udarbejdes en kortfattet plan om hvem der er hvor, så vi kan klare begge
arrangementer.
•
•
•

Rigtig mange reppere skal til eksamen dagen efter.
Sundhedsmekka: Maria, Emil, Bettina, Sebastian
Rosenbækhuset (15:30): Kim (13:15), Sebastian, Maria, Jonas (16:15), Julie
(16:15)
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8. FADL ønskeuge

18.45 – 19.00

V. Formandskabet
•
•
•
•

Tirsdag: Gik godt, 20 krav indsamlet.
Onsdag: Campus, et krav for et rundstykke.
Torsdag: WP19, kage.
Blandt alle krav trækkes lod om en bog.

9. Evaluering af samdrift

19.00 – 19.20

V. Formandskabet
Det blev besluttet på sidste HB-møde at vi skal få lavet en skriftlig evaluering.

SAMDRIFT
Goder

Ting der kan ændres

Bettina (arbejdsgiverforhold)

HF-dage

Bedre samarbejde på tværs af kredse
(/mere fællesskab)

Større tilgængelighed af
medarbejdere
Én samlet forening - ingen samdrift
Et mere innovativt sekretariat
Mere ovenfra-ned information (fra
HF/sekretariat, til kredsene)

10. Årshjul

19.20– 19.40

V. Formandskabet
•
•

Vi skal have lavet et årshjul, så der kommer mere struktur igennem hele
politikeråret.
Der kan komme alle udvalg på, med deres opgaver, og en kolonne til
sekretariatet.
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11. Ændring i størrelsen af repræsentantskabet

19.40– 20.00

V. Formandskabet
Vi kunne godt tænke os at fremstille forslag til GF om at øge antallet af medlemmer i
repræsentantskabet med 2. Altså til 13 medlemmer samt 2 suppleanter.
•

•
•

I tilfælde af at alle pladser ikke er opfyldt, skal de siddende repræsentantskab
så have lov til at stemme nye reppere ind, for at udfylde hullerne? Det skal
skrives ind i forretningsordenen.
Mere skarp til GF omkring hvad det indebærer at være repper. Det er ikke en
hyggeklub!
Forslag tages med til Generalforsamling; 13 menige repræsentanter, og 2
suppleanter.

12. Information fra udvalgene

20.00– 20.20

a. Hovedbestyrelsen
•

Ou har fået godkendt ansøgningen om flere medlemmer

•

Claas præsenterede hovedkonklusionerne fra
studieundersøgelsen

•

Underskud i HF på 495.000,- i år. Hvis ikke der gøres noget
yderligere ser der ud til at være et overskud 335.000,- i 2018

•

Diskussion om samarbejde med Nordic Medicare, presse PLO

b. Uddannelsespolitisk udvalg
•

Trivselskonference på Christiansborg; studenterforeninger,
journalister, politikere, og oplægsholdere, med fokus på
studietrivsel.

•

Zetland på besøg

•

Der ses på studieundersøgelsen

c. Medlemsfordelsudvalget
•

Succesfulde forsikringsforhandlinger

•

Evaluering af nationaldagen

•

Ny plan for Kittelkortet

d. Overenskomstudvalget
•

Verserende sager

•

Søgning efter efteruddanelsesmidler skal ændres til én gang
om året, bliver skrevet i organisationscirkulæret. Mere info
følger efter revurdering af det.
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•

AMA/Herlev-Østerbro sagerne skal findes midler til.

•

Får flere medlemmer.
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e. Lægevikargruppen
•

Skrevet beretning for året

f. Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg
•

Nordic Medicare har fyldt en del

•

Tolkeprojekt er stadig i støbeskeen

•

SPV i ambulance - projektet er gået lidt i stampe. Region
Hovedstaden vil gerne have SPV’er i præhospitalt felt, men
ikke ambulancer. Region Syddanmark vil muligvis oprette
frivilligt ’Hjertestarterhold’ bestående af medicinstuderende.

•

Næste møde 20/9

g. Universitetsansattes Udvalg
•

Forhandling sammen med SUL, som nu er budgetteret med et
underskud, hvilket i deres økonomi kunne tyde på bankerot.
Vi mangler således forhandlingspartnere til
overenskomstforhandlinger. FADL er ikke interesseret i at
forhandle med AC-fuldmægtige, da der så ikke længere er 2
studenterorganisationer der står sammen om det.

h. Kursusgruppen
•

Studieteknik-kursus var en succes. Der var dog en del som
ikke dukkede op, af dem som var tilmeldt. Næste gang kan
der godt overbookes med 10%, for en sikkerheds skyld.

•
i. Eventudvalget
•

Bowlingarrangement d. 30/9

•

Påbegyndt erhvervningskampagne

j. Medlemsudvalget
•

Pubcrawl for kandidaterne d. 27/9

•

Pubcrawl for bachelor 11/10

•

Introdag for kandidaterne på WP19, gik godt, på trods af alt.
Folk hyggede sig, og meldte positivt tilbage.

•

Medlemsfordele:
o

Vinens Verden: 10% på alt vin, og 5% på spiritus.
Løbende kontakt med en Jakob. Der kommer til at
være løbende aftaler, hvor vi vil få materiale tilsendt,
og specielle tilbud.
Ingen tale om rabat i butikken, så man ligger bare sit
studiekort på disken, og taler ikke om FADL, eller om
rabat!
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o

Bar Sushi: Vil gerne lave en aftale. ’Kokkens Valg’;
FADL pris.
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o

Noé Vinbar: vender tilbage, omring et godt tilbud.

o

Papas Papbar: Afventer svar

12. Eventuelt
•

Der skal vælges ny HF-formand, til Landsrep.

•

Kim vil gerne foreslå til GF, at paragraf 4, stk. 3, slettes fra

20.20 – 20.30

forretningsordenen.
•

IMCC holder GF 3/11.

•

Hente ressourcer hos Frivilligcenteret

•

Odenses Foreningsleder-akademi på kommunen, med kurser omkring
bl.a. foreningsledelse og økonomi.

•

Ang. Nicolai fra Byrådet og Regionsrådet; Vi sender vores
studieundersøgelse.

13. Spisning

20.30 – 21.00
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