Til stede: Katrine, Maria, Sebastian, Jonathan, Johanne, Emil, Bettina, Signe, Jonas og Rune (kommer senere)

Formalia

16.30 – 16.45
Valg af dirigent – Maria indstilles
Valg af referent – Jonas indstilles
Valg af kommunikationsansvarlig for mødet – Katrine indstilles
Godkendelse af dagsorden – Godkendt
Godkendelse af referat – se bilag – Godkendt

1.
2.
3.
4.
5.

1. Information fra formandskabet

16.45 - 16.55
Der har endnu ikke været møde med vagtordningen om oprettelsen af nye hold, men der skal afholdes et møde mellem Sebastian og Tina i starten af Juni

•

2. Information fra sekretariatet
•
•

16.55 – 17.10

Bettina er på kursus i uge 22
Døren til mødelokalet må ikke låses, da det kræver en A-nøgle at låse op. Vores lejere har kun Bnøgle
’Den Lille Orange – Studiejob i almen praksis’ kommer ud inden sommerferien
’Systemisk EKG’ skal fremover produceres af FADL, og laves i mindre format.
Nyt specialehæfte som PDF? Nu hvor Akutmedicin bliver oprettet som speciale? Godkendelse i HF
skal dog forestå først
Nyt brevpapir skal godkendes hos FS før det kan godkendes
Aktivitetsbeskrivelser halter i andre byer end Odense, så vi gør det godt
’Semesterpakker’ – Bettina har udsendt Excel-ark med opstart af projektet

•
•
•
•
•
•

3. Evaluering af Maj-kampagne

17.10 – 17.20

Vindere af konkurrencen: Trækkes næste uge, så Bettina kan have dem med til næste Felt-

1.

kontor
•
•

•

Gode oplevelser
o Mange kom forbi, og folk var glade
Dårlige oplevelser
o Ærgerligt at vi ikke kan udlevere Kittelkort, men skal have Emil og Bettina med (vi var
faktisk kommet til at annoncere at vi delte dem ud)
Forbedringer til næste gang
o Vi skal ud på campus!!!
o Vi skal investere i kodelåse til skabene på WP

4. Rekruttering af nye reppere / Generalforsamling

17.20 – 17.40

Ved Johanne
•

GF
o
o

•
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Mad og drikke
Mindre ”kedeligt”, men mere relevant input, så det ikke virker ’farligt’ at
stille op som repper
o Konkurrencer i løbet af aftenen, f.eks. bøger fra forlaget
▪ Instagram
o Dato sættes til 12/10, kl. 17.00
o Det konstituerende møde rykkes fra d. 11/10 til d. 23/10
o Hvordan forhindrer vi at folk udebliver, når de har tilmeldt sig?
▪ Konkurrencer op til, hvor vi har nogle sponsorer der kan give nogle præmier. Man
skal møde op for at vinde
▪ Gøre opmærksom på at vores GF kun er gældende hvis nok møder op
▪ Vi skal brande hele konceptet mere, og bedre, for at give folk en lyst til at komme
▪ Fest bagefter
Rekruttering
o ’Mød din repper’ er så småt i gang, men vi skal følge op!
o ’De 10 rep-bud’? En overskueligt oversigt over hvad vi laver som reppere, hvilke opgaver
har man?
o Vi skal ud til nogle forelæsninger
o Der skal smides 4 ’Kend din repper’ ud inden sommerferien
o Kampagner med os der stiller op efter sommerferien, op til GF, fra første uge i september
o Johanne laver en plan over hvornår hvad skal deles, efter d. 28/5

5. God sommerferie-happening

17.40 – 18.00
FADL Aarhus delte påskeæg ud i påsken. Hvad med at vi sender en sommerferiehilsen med en reminder om
muligheden for at komme i repræsentantskabet efter sommer?
• Kaste karameller?
o Lave et skema, så vi kan få dækket så meget som muligt
▪ Katrine laver et dokument
o Bettina køber nogle sække i Tyskland
• Vi køber slikkepinde til at lægge på borde i WP, og på læsesale
o Der skal købes bånd, sedler, og slikkepinde

6. Diskussion af FADL Aalborgs rolle i HB

18.00 - 18.30

På HB-mødet i fredags diskuterede vi igen strukturen i FADL samt vedtægter.
Vedhæftet er et dokument med forslag til vedtægtsændringer, hvoraf vi skal diskutere forslag 3 og 4.
• Aarhus har som en gentleman’s-gestus givet en HB plads til Aalborg. Dette gør dog at de skal være
meldt ind i Aarhus, og i teorien skal deltage i deres rep-møder, og det er det trætte af
• Da Aalborg ikke er medlemmer af HF, mener Claas og Ossian ikke at de reelt kan have en plads i foreningens hovedbestyrelse
o Emil er enig

o Søren Helsøe påstår af de to kredse er fuldstændigt uafhængige på alle punkter
• Sebastian og Bettina minder om vigtigheden i at kunne drive sin egen kreds økonomisk. Det er vigtigt at overholde foreningens vedtægter, og at Aalborg derfor i virkeligheden ikke
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burde have en plads
• Hvordan gør man så med den nye kandidatuddannelse i Esbjergl, som jo så nok skal
høre under Odense
• Den generelle holdning i OKF er, at Aalborg ikke kan få deres egen plads i HB før de
danner en kredsforening.
o Eftersom at Aalborgs medlemmer også er Aarhus’ skal Aarhus også varetage
Aalborgs interesser!
o Ønsker Aarhus at Aalborg får en plads i HB, skal der ske noget mhp. Dannelse af en ny
kreds.
Diskussion af vedtægtsændringer
• Hvis ikke Aalborg, når de ikke er en selvstændig kredsforening, ikke kan være med i HB. Så kan de
heller ingen stemmer have til en Landsforsamling
• Forslag 3
o Denne hælder OKF mest til, men med det forbehold at det er på baggrund af antallet af
medicinstuderende på det givne universitet, og ikke medlemsantal i den enkelte kreds. Sådan udregnes alle andre fordelinger
• Forslag 4
o Vi er ikke enige heri

7. Planlægning af ansøgning om penge fra forsikringspuljen

18.30 – 18.45

I København har de lige fået bevilliget penge til en form for eksamensforberedende kursus – måske vi skal
søge også? Og i Aarhus og Aalborg har de fået tilskud til kaffekøer, hvilket også kan være en idé til Odense.
• Modul 9 eksamensforberende kursus? Skal være klar først
• Underholdning til vores generalforsamling, for at tage den til næsten level
• Rune skriver ansøgninger for nedenstående til HB
o Soundbox, som giver os fleksibilitet ift. evt. Havefest, Eventyrløb osv.
o Beachflag til diverse arrangementer

8. Information fra udvalgene

18.45– 19.05

a. Hovedbestyrelsen
i. Jf. Pkt. 6
ii. International koordinator, hvis nogen har interesse, så meld tilbage til Phillip (Aalborg)
iii. ’FADL mener’, Claas har lavet en skrivelse om tobaksrygning, som blev godkendt af
HB
iv. Nyt om De 38 Specialer foregår over mail
v. Jeanette er blevet opsagt fra HF, en ny ansættelse er i støbeskeen

b. Uddannelsespolitisk udvalg
i. Folkemøde
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1. Der er lavet en plan om hvad der skal støttes op om, altså
hvor folk skal møde op
2. En folder om FADL, som kan deles ud (FADL mener x om x
emne)
a. Lægedækning
b. Fremtidens Læge
c. Cannabis
d. Besparelser på uddannelse (Jonathan)
ii. ’Den Lille Orange’ i samarbejde med SAMS
iii. Møde med Ældre- og Handicapchef i Odense, d. 29/5 kl. 12.00. Evt. Arbejde til medicinstuderende uden SPV-kursus
c. Medlemsfordelsudvalget
i. Specialehæftet har været til diskussion igen. Mikkel fra Aarhus ser meget gerne at
det gøres gratis
ii. Salg af Kittelkort var oppe igen. Det blev atter engang til et nej
iii. National MFU-dag, næste år, var oppe at vende, for at se hvad det kan blive til
d. Overenskomstudvalget
i. Forhandlingerne er gået i gang, møde d. 8/6
e. Lægevikargruppen
i. Forhandlingerne er gået i gang
f. Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg
i. Tolkeprojektet
1. Der er åbnet op for at der kan stilles nogle møder an med to-sprogede studerende
g. Universitetsansattes Udvalg
i. Aftale, hvor der kommer højere løn, dog ikke så mange af deres andre krav tilgodeset. Generelt tilfredse med udfaldet.
h. Kursusgruppen
i. Der arbejdes på en udflugt til Medicinsk Museion i København
1. Hører måske til et andet udvalg rent økonomisk
ii. Der snakkes om kurser sammen med Vagtbureauet
iii. Kursusgruppen er nu oppe på 7 medlemmer
i. Eventudvalget
i. Frivilligfest
1. 10-11 FADLere til preparty-arrangementet
ii. Går efter et møde inden sommerferien
iii. Eventyrløbet
1. Flere deltagende end sidste år, og der var mere fokus på deltagerne

2. Næste år vil de gerne have løbetrøjer med (TotalBank?)
3. Der skal fikses en grill, som er nemmere at få med, så der er ikke er nogen
(Emil), som står med at skulle køre alle tingene derud, inkluSide 5 af 5
siv en grill
j. Medlemsudvalget
i. Der er ikke sket så meget på det sidste, der har heller ikke været nogen opstart endnu
ii. Maria og Jonas går ud til vores fordelssteder, og får taget billeder
med ejerne

10. Eventuelt
•

19.05 – 19.10

De studerende som har Narrativ Medicin ved ikke om de nogensinde vil få refusion for deres transport til og fra patienter, og fakultetet ved ikke hvad de har tænkt sig at gøre.
o Bettina har sendt en mail fra 2 studerende på 3. semester, som har henvendt sig til os, videre
til Klaus
o Klaus gør opmærksom på at det egentligt er Medicinerrådet og studienævnet der skal gøre
noget

•

Bettina synes at vi skal holdes lukket i uge 27-31, begge uger inklusiv, da der ikke kommer nogen
forbi

•

Bettina er bortrejst i uge 24-25-26, er der nogen der henvender sig omkring kælderen, så skriv til
Emil (han dækker kontoret i ugerne)
o OKF-mail og telefon omstilles til København

•

Evaluering af Maj-kampagnen udfyldes af Emil

11. Spisning

19.10 - slut

