
 

1. Formalia 

1. Valg af dirigent  

Michaela 

2. Valg af referent  

Emilia 

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet 

Johanne 

4. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

5. Godkendelse af referat – se bilag  

Godkendt. 

 

2. Regnskabsgennemgang 

Gennemgang af årsregnskabet ved Martinsen. Se bilag.  

Regnskabet gennemgås ved Kaj Kromann Laschewski. 

 

Vi har fået 110 flere medlemmer sammenlignet fra 2018 til 2019, hvilket har givet økonomisk fremgang. 

Medlemsomkostninger: når der står minus ved denne, så er det en indtægt.  

Kontingentindtægter og huslejeindtægter er steget. 

Malene Landt nævner, at der tidligere år er blevet hensat for stort et beløb til efteruddannelsesmidler. 

 

FADL-huset er registreret til dens oprindelige købspris, men har nok en højere reel værdi. 

Vi har dertil nogle obligationer. 

Tilgodehavende findes primært i form af efteruddannelsesfonden samt lejeindtægt.  

 

Foreningen har indfriet alt gæld i huset.  

Derudover er der Gæld til pengeinstitutter 

Afregning til forsikring 

Gæld til HF 

 

Der er også lavet en revisionsprotokol. Der er ingen kritiske bemærkninger ift. bogholderiet. 

Sendes ud til digital underskrift med NEMID, hvorefter vi får udskrifter per mail. 

 

3. OK21 

v. Katrine  

Ønskeugen rykkes på ubestemt tid 

Der afholdes ekstraordinært møde for fælles overenskomst 24/3 ift. planen fremadrettet. 
 

4. Information fra formandsskabet 

Alle kurser er aflyst, som kræver fysisk tilstedeværelse. 

Vi håber at kunne genoptage disse, hvis eksamenerne bliver afholdt 

 

L-REP er udskudt på ubestemt tid indtil COVID-19 forløb er mere tydeligt. 

Lederskabet skifter ikke under COVID-19. 

Uddelegering af flere opgaver til REP. 

Dagsorden 

Repræsentantskabsmøde 19. marts 2020 kl. 16.30 via Google Meet 

http://www.fadl.dk/


Foreningen af Danske Lægestuderende 

Hovedforeningen 

 

 

5. Information fra sekretariatet  

Sendt ud som bilag. Bettina har ikke yderligere at tilføje. 

 

6. Covid-19 

v. Rasmus 

Tingene ændrer sig rigtig hurtigt. 

Der blev afholdt et møde i går ift. organisering af SPV- og VT- kurser. Uddannelsesansvarlige læge i regio-

nen spørger om FADL kan arrangere VT-kurser, undervisere og lokaler. 

Vi melder ud, at det kan vi ikke i første omgang. 

Vi arbejder på nogle digitale løsninger ift. kursus. 

 

Vi snakker løbende med regioner omkring behovet for at aktivere lægestuderende. 

Der arbejdes på at nedsætte antallet af følgevagter og krav til kurserne for at få flere ind som en del af bered-

skabet. 

 

Rasmus har daglige møder med Merete Munk og Kaya fra MR. De er i dialog omkring merit for lønnet ar-

bejde i stedet for klinikophold. 

 

Mediekontakt med TV2 Fyn. 

 

Status i andre byer: meget af det samme. Opregulering af beredskabet. Aalborg har pioneret modellen ift. 

merit og SPV-vagter. 

FADL er overordnet i kontakt med MR ift. kliniksituationen, men er lidt langsommere ud ift. udmelding. 

 

Spørgsmål omkring merit, klinikophold for K4 mm.  

Dokument omkring meritsøgning fra Kristian Hald sendes ud til repræsentantskabet. 

 

Rasmus spørger om der ønskes jævnlige opdatering, hvor der gives løbende status på COVID. Det bliver 

enstemmigt vedtaget.  

 

Folk byder ind ift. hvad deres oplevelse er af vores medstuderende under COVID-19. 

Meget kaotisk forløb ift. information omkring eksamen og klinik, da der er rigtig mange modstridende infor-

mationer.  

 

7. Betingelser for betaling af kurser 

v. Bettina og kursusgruppen 

Medlemmet tilmelder sig et kursus.  
Kursusadministrationen tildeler manuelt medlemmet en kursusplads, hvis der er plads.  
Ved tildelingen genereres automatisk en dato for betalingsfrist, der ligger 14 dage før kursusstart.  
Hvis kurset starter inden for 14 dage af tildelingen, vil betalingsfristen blive sat til dagen inden kursusstart. 
Hvis medlemmet ikke betaler inden fristen, fratages pladsen automatisk. 
Vi skal være obs. på vores kommunikation i denne her tid. 
Ovennævnte bliver tilføjet som en del FB begivenhedsbeskrivelse. 
Ingen er imod disse betingelser for kursustilmelding. 

 

8. Opfølgning på politiske mål 

Vi gør status på hvad der er sat i gang siden sidste REP-møde. Se bilag.  

SU-PR intet at tilføje, 

http://www.fadl.dk/


Foreningen af Danske Lægestuderende 

Hovedforeningen 

 

Medlemsudvalget har afholdt pubcrawl, men er ikke gået i gang med strikkeklubber. 

Håndbogen er sat i bero pga. COVID-19. 

Studiestartsmessen er en opgave som formandsskabet og medlemsudvalget håndterer, men er ikke nået læn-

gere. 

Tekst til roll-up ifb. med branding af FADL som fagforening er på vej. 

Fokus på frivillige ligger hos REP.  

Fredagsbar via google hangout ifb. med COVID-19 karantæne. Katrine og Emilia står for dette. Mere info 

følger. 

 

9. Fadl mener: Sundhed 

v. Rasmus og Simon. Diskussion af et af de sundhedspolitiske mål. Se bilag. 

Vi vedtog ved L-REP sundhedspolitiske mål. Derefter er processen ridset hurtigt op af Simon: 

1. høringsrunde, hvor det kræver 2/3 er for punkter er automatisk med, da de allerede eksisterede.  

2. høringsrunde  

3. høringsrunde hos interesseorganisationer.  

4. høringsrunde til L-REP. 

 

Der bliver lagt op til diskussion med udgangspunkt i udkastet ”Motion og fysisk træning” hvorvidt FADL 

skal samarbejde med interesseorganisationer der kan fremme aktiv livsstil i Danmark, for grupper der har 

lavt aktivitetsniveau, samt om FADL skal lave arrangementer der øger den fysiske aktivitet blandt lægestu-

derende.  

Forslag til disse var bl.a. Eventyrløb, Ladywalk, bowling. 

Virker fornuftigt, men vores fokus bør være stud.med. ikke motion. Vi mener ikke det skal være med i 

”FADL mener”, så vi ikke forpligter os til noget. Pas på ikke at miste fokusset. Planen er det at tage det se-

mester for semester. 

 

10. Referater fra OKR på hjemmesiden  

v. Bettina 

Man Vi bør genoveje behovet for at lægge referaterne på hjemmesiden, da nogen information kan misforstås. 

Flere punkter bør være lukkede fx. forhold omkring forsikring og udlejning. 

Vedtaget: Referaterne bliver lagt på hjemmesiden, men skal gennemgås mere grundigt. 

 

11. Feltkontor 

Nationale:  

1. april: Forhandlingsenheden, WP - Aflyst 

6. maj: Fokus på politik, WP – stadig på programmet. Bemanding venter til næste rep. møde i april. 

 

12. Information fra udvalgene 

 

Hovedbestyrelsen (HB)  

HB kan indkaldes til hasteberedskab.  

http://www.fadl.dk/


Foreningen af Danske Lægestuderende 

Hovedforeningen 

 

Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)  

Vil Odense arbejde mere med at få mere klinik? Vil Odense have hjælp til dette fra UPU?  

Chancen for mere klinik er ikke super stor grundet den aktuelle situation jf. COVID-19. 

Medlemsfordelsudvalg (MFU) 

Overenskomstudvalg (OU) 

Lægevikargruppen (LVG) 

Universitetsansattes udvalg (UAU) 

FADL’s Forlag 

Kursusgruppen 

Eventudvalget 

Medlemsudvalget 

PR-udvalget 

Ad hoc grupper 

Johanne: transportsagen 2.0 mhp. på transportrefusion. To fra MR samt Johanne + Rasmus står for denne 

omgang af transportsagen. 

Der har været kontakt til fakultet med ift. 3 punkter. Overordnet set var fakultet positivt stemt og tog glade-

lig imod det vi kom med. 

Refusion: Man får altid 1 månedsrefusion i andre byer, hvilket fakultet virkede åbne for.  

Boligforhold: nu skal man selv finde bolig, hvilket ikke tidligere har været tilfældet. Knap så positivt stemt 

ift. at gøre noget ved dette. 

5. semester på kandidaten: Visse studerende er ikke sikker på om de får refunderet penge for klinik. Det var 

de ikke orienteret omkring. Det er behov for en klarere udmelding ift. refusion, da visse afdelinger kræver 

at man møder hver dag i 6. mdr. 

 

Rasmus har et ønske om, at der er en kort gennemgang fra udvalgene til møderne og ikke kun på skrift. 
 

12. Eventuelt 

Intet 

13.  Kommende Rep-møder 

1. OKR 8: Tor d. 16/04 Madhold: Rune, Nicolai  Opvask: Malene, Sandra 

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

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

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

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

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

 

   

 

http://www.fadl.dk/

