
 

 

 
 

 

1. Formalia 
1. Valg af dirigent –  Micheala 

2. Valg af referent –  Katrine  

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet -  Signe  

4. Godkendelse af dagsorden - punkt 8 ønskes behandlet lukket 

5. Godkendelse af referat – se bilag - Referat godkendt. 

 

 

2. Information fra formandsskabet 
 Mødekalender for foreningsåret. Godkendt 

- Dato for Rep-weekend d. 8-9 Februar. Passer fint 

- Generalforsamling d. 2 Oktober 2020. Fint fint 

 

Der mangler en repræsentant fra Odense i ad hoc gruppen ”Studenterforskning”.  

Emma vil gerne. Rasmus sender det videre 

 
Bestilling af T-shirts til repræsentantskabet. 

Nye t-shirts. Meld størrelser til Rasmus. 

 

Første formandskabsmøde i går. Katrine Bønnerup og Linea fortsætter som formand i hhv. Aarhus og KBH. 

Aalborg har konstituerende møde på mandag.  

Vi skal have en fælles FADL-kalender. De ansvarlige fra lokale udvalg skal lægge datoer ind, så snart man 

har dem. Det samme bliver gjort for nationale udvalg. Derved har vi et overblik.  

 

3. Information fra sekretariatet  
Husk at bruge udlægsbilag. Husk at man skal være flere om at bruge pengene. Er det på nettet har Bettina 

betalingskort.  

Bestilt nye nøgler, så alle får.  

Sundhedsmekka: Gik super godt. 10 nye medlemmer på dagen.  

Psykolog bliver med stor sandsynlig ny lejer at de store kontor fra 1/2 .  

 

Anne-Marie har i dag hjulpet med at rydde op i bilag, så vi kan få rummene frit.  

 

Hjemmesiden er opdateret med nye repræsentantskabet. Tjek de rigtige udvalg. 

 

Ny ventilator nødvendig på 1. sal, løber op i ca 5000 kr.  

 

Ovnen virker ikke længere. Ny købt, leveres på lørdag.  

 

Andreas har sagt sin stilling op pr. 1/12, da han har fået nyt job. Ny søges til 15 timer om ugen.  

 

Forsikringskontakt Jakob kommer til mødet i december  
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Nationale feltkontorer: 3 gange på hvert universitet pr. semester. Starter i Odense 19/11 med Erik sammen 

med Rasmus og Micheala.  

Ny hjemmeside: Man kan melde sig til holdet der arbejder med indholdet for hjemmesiden.  

 

Kittelkort: Der er mange nye i gang. Samarbejde med Portos, som laver en masse kirurgiske kittelkort.  

 

4. Billeder af repræsentanter 
 

 

5. Godkendelse af funktionsbeskrivelser og forretningsorden (Johanne) 
Se Bilag:  

I funktionsbeskrivelsen for repræsentantskabet: tilføjes i første linje  ‘’, såfremt at forrentningsordenen 

paragraf 2 og paragraf 21 kan overholdes.’’  

 

Forretningsorden 

Paragraf 2: Vedtaget  

Paragraf 21: Vedtaget  

 

Funktionsbeskrivelse formand/næstformand: Godkendt med rettelser 

Funktionsbeskrivelse Repræsentanter: Godkendt med ovenstående tilføjelse til første punkt.  

 

6. Status på Odense kredsforening (FS og sekretariatet)  
Præsentation af de lokale besvarelser for studieundersøgelsen. (Malene) 

Vi vil gerne have tal for bachelor/kandidat for Klinik og karrierevejledning.  

  

Kort gennemgang af regnskab. (Bettina) 

 

Opgørelse over medlemmer fordelt på semestre (Bettina) 

Vi er dårlige til at holde på kandidaterne. Største grund til at folk melder sig ud er at de er blevet færdige 

eller ikke ser noget behov.  

 

7. Visioner for det kommende foreningsår (FS) 
Der skal nedsættes et kommissorium for foreningsåret 19/20. Hvor ønsker vi som repræsentantskab at 

FADL Odense skal nå hen i det kommende år. Der lægges op til at vi diskuterer vores ønsker for de enkelte 

udvalg og om vi skal lave nye tiltag.  

Bilag: Visionssnak fra sidste repræsentantskab 

Vi snakker om vores visioner for det nye år. Der kigges på hvad vi laver nu og hvor vigtige de er.  

 

8. Kardios og deres eksamensforberedende kursus til B5 (Johanne) – Lukket punkt 
Kardios har udbudt eksamensforberedende kursus B5. Se bilag:  

 

 

 

9. Kommunikation og udtalelser på vegne af FADL. (Johanne og Katrine) 
Vi har lavet en PR plan i PR-gruppen, som der har en masse fede nye initiativer.  Der bliver lagt et dokument 

ud på facebook. Vær med i gruppen!  

Kursusgruppen skal finde en PR-ansvarlig.  
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Hvis der kommer mange kritiske kommentarer til noget vi deler på facebook, så skriver vi sammen på 

gruppen eller man skriver til Rasmus/micheala. Det er svært at lægge en generel strategi.  

 

10. Forberedelse på de politiske mål til L-Rep. (FS) 
Materiale eftersendes 

Ikke modtaget materiale.  

 
11. Information fra udvalgene 
 

1. Hovedbestyrelsen (HB) Intet nyt 
2. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) Intet nyt 
3. Medlemsfordelsudvalg (MFU) Intet nyt 
4. Overenskomstudvalg (OU)  Intet nyt 
5. Lægevikargruppen (LVG)  Intet nyt  
6. Universitetsansattes udvalg (UAU)  Intet nyt 
7. FADL’s Forlag  Intet nyt 
8. Kursusgruppen. Vi har rystet posen i udvalget og er klar til det nye år. Det virker til at blive 

godt. Ny næstformand: Max. Det bliver et spændende år.  
9. Eventudvalget  Beerpong d. 22 
10. Medlemsudvalget  Vi er nu 9 medlemmer. Vi opstarter nogle aktiviteter for medlemmer.  
11. PR-udvalget  Se tidligere punkt  

 

 

12. Kommende feltkontorer 

5/11 - aflyses 

6/11 - Michaela, en halv katrine.  

13. Eventuelt 

Brug de lægestuderende: Vi har holdt et par møder. Vil I være med?  

14.  Kommende Rep-møder 

 

● OKR 1: Ons d. 09/10 Madhold: Johanne, Katrine;  Opvask:  

● OKR 2: Tor d. 24/10  Madhold: Rasmus og Simon  Opvask: 

● OKR 3: Tor d. 14/11 Madhold: Sabine, Emma    Opvask: Simon, Emilia 

● OKR 4: Tir d. 17/12 Madhold: Signe, Micheala  Opvask: Johanne, Agnete 

● OKR 5: Tir d. 07/01 Madhold: Rasmus, Simon  Opvask: Signe, Sabine 

● OKR 6: Lør-Søn d. 8-9/02  

● OKR 7: Tor d. 19/03 Madhold: Katrine, Johanne  Opvask: Signe, Emma 

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

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

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

● OKR 11: Tir d. 01/09 Madhold:   Opvask: 
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● OKR 12: Tir d. 22/09 Madhold:   Opvask: 

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

 

   

 

http://www.fadl.dk/

