
 
 

 

 

Til stede: Katrine, Rune, Sebastian, Johanne, og Jonas  

Formalia       16.30 – 16.45 

1. Valg af dirigent – Rune indstilles 

2. Valg af referent - Jonas indstilles 

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Katrine indstilles 

4. Godkendelse af dagsorden. 

Nyt pkt. 5: Best Practices 

5. Godkendelse af referat – se bilag 

Godkendt. 

 

 

2. Information fra formandskabet       16.30 – 17.00  

• Tina fra vagtbureauet og Sebastian skal have møde i næste uge, omkring SPV-kursus 

• SOSU-vagter; Sebastian har snakket med hjemmeplejen, og skal mødes med dem 

• FS møde 

o Nye medlemsaktiviteter, Erik er vild med ideen. Sebastian tænker at vi måske skal vente til 

der er blevet valgt nye repræsentantskaber, og formandskaber 

o Den lille orange’s 3 spor: 

1. På nettet til studerende 

2. Ud til de alment praktiserende læger 

3. Kommunikation ud i den offentlige debat, medier osv. Omkring at stud. Med. 

Gerne vil ud og arbejde i almen praksis 

• ’Principper for sekretariatsbistand’ en vejledning for repræsentantskaber 

• Nye kandidatuddannelser i Køge og Esbjerg, der har været snak om hvorvidt der er frivillighed 

omkring hvem der skal flyttes. Der har ikke været optaget de 50 ekstra studerende på SDU i denne 

omgang. 

• IFMSA 

o Der skal kigges på hvordan FADL kan have et udbytte af projektet, som koster 20.000,-/år. 

Andet end blot godt forhold til IMCC, og medicinstuderende i andre lande? Det skal måske 

have et års tid til at falde på plads? 

o I Odense repræsentantskab er vi lidt i tvivl om hvorvidt vores medlemmer ville bakke op 

om at bruge så mange penge på at skabe gode relationer til udenlandske studerende, hos 

FADL som organisation. 

o Mængden af aktive reppere i øjeblikket der engagerer sig er måske også sigende om 

interessen hos landets reppere 

o Bliver det for dyrt i længden? Hvis der skal postes mere i? 

• Sundhedsmekka 

o Der var rigtig mange mennesker! Ikke en eneste negativ kommentar  
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3. Information fra sekretariatet        17.15 – 17.30 

• Datoer for efterårets større begivenheder til ny aktivitetskalender 

• 70% af mails omkring semesterpakker er sendt ud 

• Kursusgruppen kører derudaf, og ’Mød En Læge’-kurserne kommer til at køre fremadrettet 

• Badmintonbanerne er stoppet 

• Der er ved at blive udfærdiget en kontrakt til underviserne på vores kurser 

• 73% har forsikring 

• 3011 medlemmer har landet over hentet Kittelkort 

4. Kort evaluering af året        17.30 – 17.45 

• Eventudvalget 

o Gik stort underskud på Sportsfesten, så der er snakket om at stoppe med den slags fester, 

men bare holde store arrangementer på Nunchi, eller en kæmpe havefest! 

• Hurtigere intro til det nye repræsentantskab, så man ikke står og ikke ved hvad man skal gå i gang 

med.  

o Sebastian: Politikerkursus er rykket frem, og der er lavet en folder om ’How to 

repræsentant’ 

o Der skal måske laves noget information om hvor meget arbejde man skal lægge i rep-

arbejdet. 

• Der bliver lavet et årshjul 

• Der har været arbejdet hårdt, og vi har kunne mærke det markant på økonomien i kredsforeningen 

• Det har været et godt repræsentantskab, som også har kunnet socialisere sammen 

• Der skal fremad være overlevering af arbejdsopgaver, når der starter nyt repræsentantskab 

• Der skal laves en plan for hvad der skal ske til næste gang, og så skal det udrettes! Opsamling på 

næste møde (Nyt fast punkt på dagsordenen: ”Opsamling på aftaler fra sidste møde”). 

• FADLs drev har al den information man skal bruge til at lave et arrangement! 

• Tidligere hyttetur? Flere sociale arrangementer i efteråret/vinter? 

• ”Social plan” lægges efter GF, af de gamle reppere. 

5.  Best Practices 
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6. Generalforsamling         17.45 - 18.00 

• Vi skal have en masse med til GF! Få fat i jeres venner! 

• Dagsorden skal være udsendt senest d. 28/9 

• Eventudvalget er ved at lave program for aftenen 

• Konferencier: Sebastian 

 

7.  Information fra udvalgene        18.00– 19.00 

a. Hovedbestyrelsen 

• Rune har været til møde på SIM, hvor overeneskomsten blev fremlagt. 5 arbejder 

med tekniske sager, og 11 med non-tekniske. De som arbejder med non-tekniske 

opgaver tjener ca. 20,- mindre i timen. 

• Non-tekniske får kun tillæg hvis de arbejder med én bestemt HPS-dukke, men de er 

3 på arbejde ad gangen - dvs. Kun én får tillæg pr. Vagt. 

• Rune tager det med til HB mødet. Sebastian ringer til Klaus.  

b. Uddannelsespolitisk udvalg 

• Johanne har været til møde i Aarhus, sammen med APU. Der var trist opmøde. 

• Folkemødet havde været en succes for dem som var med. 

o Erik havde modtaget beskeder fra folk der havde opdaget FADLs 

tilstedeværelse 

o Der skal et tema op til næste års folkemøde, debatten med Yngre Læger 

• I 2019 skal der nye studieundersøgelser ud igen. Der skal ske en valideret 

gennemgang af spørgsmålene, så studiedesignet bliver bedre. De vil gerne have 

nogle flere indover fra byerne, for at få flere aktuelle problematikker. 

• Den Lille Orange, se ovenfor 

• INTERESSANT-program 

o Forskellige tematikker (8 styks) som FADL skal have holdninger til, som skal 

udmeldes før der udskrives folketingsvalg 

o Sebastian, Søren, Ossian, og Erik skal holde møde derom 

c. Medlemsfordelsudvalget  

d. Overenskomstudvalget  

e. Lægevikargruppen 

f. Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg 

g. Universitetsansattes Udvalg 

h. Kursusgruppen 

i. Eventudvalget 

• Ved at lave pubcrawl 

j. Medlemsudvalget 
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10. Eventuelt        19.00 – 19.20 

• PINGO-pubcrawl den 23. november 
 

11. Spisning       19.20 - slut 
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