Til stede: Emil, Signe, Maria, Rune, Jonathan, Johanne, Katrine, Sebastian, Jonas og Bettina
1. Gennemgang og Godkendelse af årsrapport
16.30 – 17.00
Revisor gennemgår årsrapporten for 2017, vi skal godkende

Formalia
1.
2.
3.
4.

5.

17.00 – 17.15
Valg af dirigent – Maria indstilles
Valg af referent – Jonas indstilles
Valg af kommunikationsansvarlig for mødet – Johanne indstilles
Godkendelse af dagsorden –
▪
Nyt pkt. 9: Evaluering af rep-weekend
▪
Nyt pkt. 5: Information til kasseren
Godkendelse af referat – se bilag

2. Information fra formandskabet
•

•
•
•

Sebastian har snakket med Tina fra vagtbureauet ang. Strejke og lockout
o De sender ikke studerende i strejkeramt arbejde
o Ved lockout vil Tina og en studerende være på kontoret, da der vil være mulighed for
psykiatrisk arbejde
o Sebastian venter på at der kommer info på skrift fra Tina
Vi har fået information fra OUH om hvilke afdelinger der er lukket under lockout
Sebastian har 2 gange skrevet til dekanen for at høre hvordan SUND forholder sig, men der er ikke
kommet svar
Ifølge MR ved studienævnet ikke noget endnu, men giver information så snart der kommer nyt

3. Information fra sekretariatet
•
•
•
•
•

17.15 – 17.30

17.30 – 17.45

Feltkontor på WP – det fungerer super godt
Naboen har købt en trailer, men har ikke plads til den. Vi har valgt at opbevare den, men vi må til
gengæld bruge den som vi har lyst til
Der sælges godt med forsikringer
Foreningen Gruppeliv kører ligeså stille, men der er ikke plads i datamængden til information,
grundet strejke og lockout osv. Det kommer senere
Ny persondataforordning: Vi må ikke gemme deltagerlister til fester osv. Når arrangementet er
ovre. Mails skal slettes bagefter, og hvis man står på feltkontor skal man ”refreshe” FADL-interfacet
hver gang man har søgt efter en person

4. Budgetrevision

17.45 - 18.00
Efter vi har fået både lejere på førsteetagen samt i vores kontorer, skal budgettet rettes til så dette er så
retvisende som muligt.
• Budgettet ser pænere ud efter vores nye lejeindtægt
• Vi har sat medlemstallet lidt lavt (725) for at være sikre, men pr. Dd. Er vi på 793
• Vores største udgift er samdrift, men genforhandlinger om dette er lagt på is indtil hele konflikten
er trappet ned, så alt fokus ikke ligger der
5. Information til kasseren
18.00 – 18.20
• Jonas vil gerne have udgifter fra diverse lokale udvalg, for de seneste arrangementer

6. Infomøde OK18

18.20 – 18.40
I disse tider hvor de forhandlende parter endnu ikke er kommet tættere på en løsning, indstiller
formandskabet til at vi afholder et informationsmøde for vores medlemmer så de ved hvordan de skal
forholde sig i en eventuel konflikt.
• Mandag d. 2/4 eller tirsdag d. 3/4
• Vi hører om Søren vil komme forbi
• Vi skriver til Medicinerrådet og hører om de vil komme med input, eller være med til mødet
• Vi kan godt give information om arbejdsforhold for de medicinstuderende, men vi har selvfølgelig
ikke universitetets plan, så vi kan ikke fremlægge noget herom

7. Frivilligfest
•

18.40 - 19.00

Nunchi vil gerne holde en frivilligfest for os
o Grill på terassen en times tid (’forfest’) for alle frivillige, og rep
o Åbne op for fest for andre medlemmer senere på aftenen
o 28/4, 5/5, 12/5, 19/5? Maria spørger ad hvilken dato passer bedst

8. Salg af 38 specialer og journalkoncepter i Aarhus

19.00 – 19.10
Aarhus kredsforening har stillet til spørgsmål i HB hvorvidt de i deres kreds må sælge de 38 specialer samt
FADLs journalkoncepter (ikke kittelkort). Der ønskes diskussion af hvorvidt vi i Odense syntes at dette er en
god idé, sådan at det kan tages op igen på næste HB-møde.
Se vedlagte bilag
• Emil: Synes ikke godt om det.
• Jonas: Synes heller ikke om det, kan ikke se hvordan argumentet om at vi skal være mere
tilgængelige for ikke-medlemmer holder, når vi sælger en af vores største medlemsfordele for en
slik, uden sikkerhed for om det giver medlemmer.
• Aarhus vil have os til at overveje hvad det betyder for FADL at vi andre kredse ”bestemmer over
Aarhus og Aalborg”
• Maria mener ikke at vi skal sælge ”De 38 Specialer”, men mener ikke at ”Journalkonceptet” er et
aktiv længere, og derfor godt kunne sælges

•

Skal vi begynde at reklamere for ”Journalkonceptet” igen, og derved gøre det til et aktiv, som kan
komme vores medlemmer til gode?
• Kan man sælge ”Journalkonceptet” til universitetet, så de kan give dem til de studerende under
kommunikationsundervisning?
• Bettina: Synes ikke at vi skal sælge noget, da vi aldrig vil komme til at kunne indtjene det som det
koster at producere. Desuden kommer mange af vores medlemmer for de kontante fordele.
• Vi har i FADL ikke ansvar for at de som ikke er medlemmer af foreningen, ikke føler at de kan
gennemføre deres uddannelse uden vores hjælp. Vi må tilgodese vores medlemmer – det er dem vi
er her for.
• Vi har jo alle ”De Små” tilgængelige for ikke-medlemmer, de ligger på nettet. De skal promoveres i
Odense!
• Afstemning fra OKF:
o Må Aarhus selv sælge ”De 38 Specialer” til ikke-medlemmer:
▪ For: 0
▪ Blank: 0
▪ Imod: 9
o Må Aarhus selv sælge ”Journalkonceptet” til ikke-medlemmer:
▪ For: 0
▪ Blank: 0
▪ Imod: 9
9. Evaluering af rep-weekend
19.10 – 19.20
• Der skal mere varme på næste år
• Det skal holdes lidt tidligere næste år
• Det behøver ikke være forsikring der er oplæg om næste gang, men det kan også være noget andet
”FADL-Fagligt”. Evt. Inviter Erik ud, eller andre fra HF ud.

10.

Information fra udvalgene

19.20 – 19.50

a. Hovedbestyrelsen
i. Strejke og lockout var hovedpunktet
1. Hvordan kan medlemmer kompenseres hvis de rammes af lockout?
2. Det bliver kun dagpengesats, og ikke fuld løn
3. Folk burde kunne tage på arbejde, da vores overenskomstdækkede
arbejdsstillinger ikke er ramt af lockouten. Hvis man møder ind, og får at
vide at man ikke kan få lov at udføre sit arbejde, skal man gøre afdelingen
opmærksom på at man tager hjem, men de skal betale ens løn, fordi man
ikke kan udføre sit arbejde (og man ikke vil tage strejkeramt arbejde). Man
kan altså ikke bare blive hjemme, og forvente hjælp senere hen.

ii. Der har været 3 mand afsted til IFMMA’s generalforsamling (international
uddannelsessamarbejde for medicinstuderende). IMCC er med, og vil gerne have
FADL med
b. Uddannelsespolitisk udvalg
i. ’Best Practice’ – Johanne står for det fra Odense
1. Gode råd til hvad man skal gøre når man er i klinik, og hvad kan afdelingen
gøre for dig?
2. Bygger på studietrivselsundersøgelsen
ii. Udvalget for Bedre Uddannelser
1. De studerende skal have indflydelse!
2. Info kommer
iii. Folkemødet
1. Der skal findes ud af hvem der kan komme med
2. Samarbejde med Yngre Læger om en debat ’Er der en robot til stede? –
Fremtidens læge’
c. Medlemsfordelsudvalget
i. Promoverer nu kun Akademikernes A-kasse, og ikke længere Magisternes
ii. Penge fra Foreningen Gruppeliv er sendt til HB
iii. Penge tilbage fra Tryg – sættes til side til dårlige skadesår
iv. Møde med Lån og Spar Bank, og Lægernes Bank
1. Vi skal bruge bankerne noget mere – bl.a. noget foredrag om lån, leje etc.
v. Salg af ’Kittelkort’ og ’De 38 Specialer’
vi. Der er ved at blive åbnet for at vi kan tilkøbe ’Identitetsforsikring’ for 100,-/år, til
vores indkøbsforsikring.
d. Overenskomstudvalget
i. Torben og Klaus mener at sandsynligheden for at regeringen griber ind i konflikten
er ret stor
ii. Hvis ikke vi kan få lov at forhandle videre med RLTN (grundet regeringsindgreb),
kan vi risikere at vores OK15 overenskomst kommer til at løbe 3 år mere
e. Lægevikargruppen
i. Det tyder på simulationsforhandlingerne fortsætter
ii. LVG-forhandlingerne er sat på pause
iii. Akutmidler
1. Vi skal formentligt betale de fleste penge tilbage (af de 600.000,-), der
kommer en afklaring
f. Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg
i. Fællesmøde med UPU
1. ’De Små’ skal genoptrykkes

2. Maria prøver at få fat i en regionsmand angående et tolkeprojekt i Odense
g. Universitetsansattes Udvalg
i. Forhandlingerne med SUL er gået i stå, grundet lockouten på universiteterne
h. Kursusgruppen
i. Fyldt B5 og B1, og lige knap fyldt B3
ii. Kardiologikurset og EKG blev aflyst grundet sygdom, så det skal op igen til foråret
i. Eventudvalget
i. Sportsfest – det gik super godt
1. Evalueringsskemaer er sendt ud
2. Der kommer nok en bøde for en ødelagt sensor i WP25
ii. Næste arrangement er vinsmagning d. 19/4
iii. Eventyrløb d. 10/5, der må gerne komme hjælp til stande, og til grill
j. Medlemsudvalget
i. Emil og Signe har snakket med boghandlen
1. De fik et stetoskop med hjem
2. De vil gerne vise deres udvalg frem
a. Vi kan tage dem med på et feltkontor
3. De kan ikke give os specielle medlemsrabatter, men det vil give pondus
ii. Pubcrawl for kandidater – gik super godt
1. Der blev indkøbt en præmie, næste gang skal den sponsoreres
iii. Intro for bachelorer
1. Der skal ikke købes pizza til næste intro-aften
2. Pubcrawl for bachelorer – gik super godt
iv. Nye medlemsaftaler
1. 15% alle dage, på Bar Sushi
2. Marcantonio i Vintapperstræde, 20% alle dage
3. Jagger Burger, 20% alle dage
4. Nunchi har aftale med Pantaris Pizza, som vi kan få lov at benytte os af –
50,- for almindelige pizzaer
5. Plakater, flyers, hjemmeside, Facebook osv. – PROMOVERING

10. Eventuelt
•

19.50 – 20.00

Pop-up på Campus: Katrine får lige fat på et skema, og så må vi lave en Doodle.

11. Spisning

20.00 - slut

