Formalia

16.30 – 16.45

Valg af dirigent – Maria indstilles
2.
Valg af referent – Jonas indstilles
3.
Valg af kommunikationsansvarlig for mødet – Johanne indstilles
4.
Godkendelse af dagsorden.
Nyt pkt. 6: Maj-kampagne
Nyt pkt. 9: Frivilligfest
5.
Godkendelse af referat – se bilag
1.

2. Udvikling af FADLs kurser i Odense

16.30 – 17.00

A. Ved Bjarke, formand for Kursusgruppen.
• Kursusgruppens ene kaffemaskine er død, så de ønsker at bruge nogle af deres forplejningspenge
på en kaffemaskine og nye termokander (der mangler også nye i FADL-huset).
o Repræsentantskabet godkender indkøbene.
o Betaling med overskud af deres forplejningsbeløb.
o Der er enighed i rep om at kursusgruppen råder over de 4000,- afsat i deres budget, som de
vil. Så længe det kommer kurserne (og dermed medlemmerne) til gode.
• Der foreslås om prisen på de eksamensforberende kurser sættes op til 120,-/dag i stedet for 75,/dag.
o Kurserne vil gå i 0 (ved 80 deltagende)
o Fordelen er at der kan udvides med flere kurser, da de er en ekstremt tung post i budgettet
▪ ’Semesterpakker’: Vi kan måske ende med at kunne tilbyde et kursus til hvert
semester, og derved forhindre tab af medlemmer efter modul 5
▪ Et medlem af kursusgruppen har udvist interesse for at starte et anatomikursus
o Det skal retfærdiggøres på den rigtige måde! Ellers risikerer vi at folk bliver utilfredse.
▪ Bør vi have kurserne klar før vi udmelder at prisen stiger? Eller er det i
virkeligheden indkomsten der skal betale de nye kurser?
▪ Gøre det klart at det er for medlemmernes skyld, så de ved at de får noget for
pengene.
▪ ’Jobopslag’ til undervisere til nye kurser – lade dem komme med et oplæg om
deres forslag til struktur af kursus?
o Evt. Et loft; f.eks. maks. 250,-?
o Vi kan køre en prøveperiode med den nye egenbetaling, for at se om det fungerer.
o Vi kan høre om Erik har lyst til at hjælpe med at formulere en skrivelse omkring
markedsføring.
o Prøveperioden begynder først når kursusgruppen har nye kurser klar.

B. Tina Schiønning ønsker et øget samarbejde angående kurser og studiemiljø.
• Vagtordningen har ønsket at danne efteruddannende kurser til SPV-uddannelsen. De hører om vi vil
give tilladelse til at de og kursusgruppen indgår et samarbejde om dette.
• Kurserne kan ansøges igennem efteruddannelsesmidler, så de koster os ikke noget.
• Repræsentantskabet er positivt stemte – Kursusgruppen går videre, og snakker med vagtordningen.

3. Information fra formandskabet
•

•

•

Sebastian har snakket med vagtordningen om at lave 3 nye hold
▪ Psyk-hold
▪ Alfa-hold (prioritet ved de første 100 timer, hvor man får lette vagter)
▪ Flyver-hold på somatiske afdelinger
o Dette vil øge deres dækningsgrad (forhåbentligt)
Sebastian og Maria har været på lægemøde
o De har været til en masse debatter og diskussioner
o Generalforsamling i Lægernes Pensionsbank
Maria, Emil, og Rune har været til Politkerweekend
o Retorik-kursus
o Oplæringen af nye reppere havde været lidt mangelfuld, hvilket var en skam
o Forsikringskursus

4. Information fra sekretariatet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17.15 – 17.30

17.30 – 17.45

Bettina er begejstret for vores nye lejere
Vi skal betale 1500,- for nye skilte til dørene – vi splejser med Life Consulting
Forsikringen anderkender at skaden på ruderne på 1. salen, da skaden skete i forbindelse med en
storm. Vi har en selvrisiko på 5.500,- for at ruderne kan repareres.
3325 forsikringer pr. D.d. Vi har næsten 70% dækningsgrad.
Ekstrakøb af ’Identitetstyveri’ er nu mulig for vores forsikring. Man behøver ikke at have en reel
forsikring i forvejen, og den koster 98,-/år.
Vi får nye Kittelkort hjem
Der er ved at laves nye brevpapirer
Uge 22 er Bettina på kursus, men Emil passer kontoret
9/5 tager Bettina til Aarhus, og opdaterer hjemmesiden sammen med Mathias
16/5 tager Bettina på feltkontor på Panum

5. Valg til forlagets bestyrelse

17.45 - 18.00
Da der snart er generalforsamling i forlaget skal vi have fundet ud af hvem der skal repræsentere Odense.
Til valg.
• Jonas stiller op, og vælges.
• Generalforsamling d. 8/1, klokken 13

6. Maj-kampagne
•
•
•
•
•
•
•
•

Husk Roll-up
Flyers
Vi kan ikke registrere at folk får kittelkort, uden at Bettina eller Emil er der – det skal vi henvise
interesserede til
Køb kaffe og eventuelt cookies
38 Specialer
Klistermærker
Postkassen!
Kan vi komme ud på campus et par dage?

7. Kampagner

18.00 – 18.20
På kurset i Jyderup blev der talt om kampagner såsom: Kend dine medarbejdere, mød din repper og så
meget tid bruger din repper mm.
Til diskussion
• Virkeligt vigtig for os ift. generalforsamling og repper-rekruttering
• Der bliver nedlagt et udvalg i Event-udvalget der tager sig af GF
• Skal vi lave noget forud for GF hvor vi antyder at vi stiller op, og man kan stille op elektronisk
• Vi skal have gang i ’Kend din Repper’ allerede nu

8. Debatmøde angående ny kandidat i Esbjerg

18.20 - 18.40
Skal vi afholde et møde med deltagelse af relevante personer fra universitet, evt. i samarbejde med MR.
• MR, Syddanske Studerende, FNKS, fakultetet
• Hvem går det ud over? Studiemiljø og PLADS!
• Hvem vælger hvem der skal til Esbjerg?
• Hvordan passer de her ekstra pladser sammen med manglen på speciallæge-uddannelser?
• Klinikpladser?
• Det er meget vigtigt at vi gør vores forarbejde, for ikke at starte en kamp vi ikke kan afslutte.
• Skal vi have nogen fra Esbjerg over og høre hvad deres tanker og planer er? Uddannelsesansvarlig
overlæge? KBU-/ung læge?
• Vi skal i gang nu, hvis vi skal være klar til efteråret.
o Ad hoc udvalg: Maria, Johanne, Sebastian, og Jonas

9. Frivilligfest
•
•
•
•
•

10.

4/5 på Nunchi
Vi ved ikke rigtig hvem der er tovholder
Det er lidt skidt hvis ikke at vores frivillige ved at det er en FRIVILLIGfest…
Frivillige er velkomne klokken 20 til gratis Tempt, og grill (medbringer selv kød)
Maria er i kontakt med Leo
Information fra udvalgene

18.40–

19.00
a. Hovedbestyrelsen
i. Årsregnskabet blev gennemgået, ingen overraskelser
1. Der er 4 HF-regnskaber, Hf’s eget regnskab, Forhandlingsfonden,
Efteruddannelsesmidler, Akut-Midler (som vi iflg. Regionerne mener at vi
ikke er berettiget til længere)
2. Der er rykket 200.000,- ind i HF’s regnskab, fra Akut-midler, i tilfælde af at
vi skal betale noget tilbage til Regionerne
3. Vi kan nu ansøge om Aktivitetsfonden
4. Salg af aktier til Lægeforeningen blev ikke til noget, den går en ekstra
omgang
5. Salg af Journalkoncepter blev taget op; vi afventer en afgørelse
b. Uddannelsespolitisk udvalg
i. Johanne har været til møde i GYL
ii. Møde 5/5, forhåbentligt kan Jonathan deltage
c. Medlemsfordelsudvalget
i. Møde 2/5
d. Overenskomstudvalget
i. FS/OK møde på mandag 7/5, for alle formændene
ii. Vi er inviteret til forhandlingsbordet af RLTN
e. Lægevikargruppen
i. DO
f. Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg
i. Møde 5/5
g. Universitetsansattes Udvalg
h. Kursusgruppen
i. 14/7: ’Snart KBU’, med 26 tilmeldte
ii. 7/5+8/5: ’Præklinik-kursus’
iii. B2-kursus er fyldt op
iv. Eller jf. Pkt. 2

i. Eventudvalget
i. 24 til vinsmagning, god feedback
1. Fionia Vin er meget interesseret i at gøre det igen
j. Medlemsudvalget
10. Eventuelt

19.00 – 19.20

11. Spisning

19.20 - slut

