Foreningen af Danske Lægestuderende
Odense Kredsforening

Dagsorden
Repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 29.September 2017, kl. 16:30, Hunderupvej 67, 5230 Odense
M

Tilstede: Julie, Maria, Sebastian, Emil, Bjarke, Frederik, Bettina, Mikkel,
Mia (gik tidligt), Kim og Jonas
Ikke tilstede: Louise (på Skype)
1. Formalia
16.30 – 16.40
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1.
Valg af dirigent – Maria indstilles
2.
Valg af referent - Jonas indstilles
3.
Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Julie
4.
Godkendelse af dagsorden
Studieundersøgelsen gøres til nyt punkt 4.
Budget til punkt 7.
5.
Godkendelse af referat – se bilag

2. Information fra formandsskabet
•
•

Erik, ny direktør, er ansat i sommer
Sebastian og Bettina har været til møde med Merete (uddannelseschef) og
Thomas, fra fakultetet. De lovede at undersøge muligheden for lokaler, og
indkalde til møde efter sommerferien

3. Information fra sekretariatet
•
•

16.40 – 17.00

17.00 – 17.20

Aktuelt medlemstal er 694
Jobopslag er ude i Aarhus ang. Ny sekretær

4. Studieundersøgelsen

17.20 – 17.40

Ved Mia.
I har fået studieundersøgelsen vedhæftet.
•
•
•

Offentliggøres 1/9
SDU havde 21 svarprocent, af medicinstuderende
Mia og Erik skal til møde med SDU, d. 22/9

4. Intro

17.20 – 17.40

V. Emil
Både bachelor og kandidat, vi skal også snakke om sundhedsmekka.
• Studieintro, d. 6/9 klokken 17
• Kandidatintro-dag, d. 9/9 - om eftermiddagen
• Pubcrawl 27/9, for kandidat
• Sundhedsmekka 5/10 klokken 12:00-16:00
• Pubcrawl for bachelor skal planlægges
• Maria foreslår at tage en stak bøger med ud til events, som reklame for
forlaget
• Nye trøjer er indkøbt (FADL/FNKS)
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5. Brugerbetaling

17.40 – 18.00
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V. Emil
På foregående møde havde vi det op at vende, om vi skulle kræve en lille
brugerbetaling til de eksamensforberedende kurser.
•

Emil vil gerne lave facebook-opslag

7. Budget
•
•

•

•

•

•
•

•

•

18.00 – 18.20

Sebastian prøver at få fat i vores kopimaskine-leaser
Badmintonbaner diskuteres, de udgør en stor dem af vores årlige udgift
o Vi vil forsøge at høre hvor billigt det kan gøres én gang om ugen
o Skal vi undersøge andre steder?
o Afstemning: 4 for at strege banerne, 6 for at gå videre med banerne,
med et smertebeløb på 6000,-.
o Vi regner med en besparelse på 8000,Skal vi skrive de 50.000 for HF-dagene ud af samdriftsaftalen?
o Ved næstekommende samdriftsforhandlinger udskrives de 50.000/år
af samdriften.
o Der er ingen gevinst som stående lige nu her
Repræsentantskabets kontingentfrihed, og formandsskabets godtgørelse
o Afstemning, skal formand og næstformand have frataget godtgørelse
fra mediojuni til medioaugust (med forbehold for at de ikke skal
”arbejde” i den periode): Enstemmigt vedtaget.
o Afstemning, skal repræsentantskabet fratages deres
kontingentfrihed?: 1 for, 2 blank, resten imod.
o Det giver en besparelse på 12.000,Skal vi beholde kontingentet efter leje af lokaler?
o Afstemning vi tager 1500,- for at leje lokalet ud til ikke-medlemmer, i
en weekend: Enstemmigt vedtaget
Kanoer kan lejes ud til ikke-medlemmer for 100,Bespisning til møderne
o Afstemning: Skal vi sænke bespisning til møder, fra værende til 80,til 60,- pr. Mand?: Enstemmigt vedtaget.
o Dette giver en besparelse på 4500,Eksamensforberende kurser
o Skal vi kræve en egenbetaling på 75,-/dag for medlemmer,
udelukkende på de eksamensforberedende kurser?: Enstemmigt
vedtaget.
o Dette giver en forventet besparelse på 76.000,VI FORVENTER SÅLEDES EN BESPARELSE PÅ CA. 96.000,- PR ÅR
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8. FADL Odense ”hyggedag”

18.20 – 18.40
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V. Formandskabet

9. FADL ønskeuge

18.40 – 19.00

D. 18.-24. sep. er Septemberkampagne (FADLs Ønskeuge), hvor vi skal gøre
medlemmerne opmærksomme på de fremtidige overenskomstforhandlinger, og at de kan
sende krav ind. Hver kreds anbefales at lægge en lille køreplan for ugen, og sætte
ansvarlige reppere på diverse aktiviteter i løbet af ugen. Vedhæftet er et dokument med
idéerne omkring septemberkampagnen og et eksempel på en ugeplan fra KKR .

•
•
•
•
•
•

Morgenmad på WP19 i 3 dage? Ét krav for ét rundstykke.
Kaffe
Aftale med Epstein om fredagen?
Clickbait-artikler
Konkurrence; vind bøger for krav (lodder)?
Ad-Hoc udvalg: Kim, Maria, og Jonas

10. Information fra udvalgene

19.00– 19.20

a. Hovedbestyrelsen
•

Møde i næste uge

b. Uddannelsespolitisk udvalg
c. Medlemsfordelsudvalget
d. Overenskomstudvalget
•

OK18 seminar, 21-22 oktober. Dårlige datoer ift. eksaminer.

•

Nogle kurser blev afvist tildeling af efteruddannelsesmidler.

•

Der tages kontakt til vagtbureauet ang. ”motivere ansøgning til
kursus”

e. Lægevikargruppen
•

Der forhandles overenskomst for simulationscentres ansatte. Ikke i
Odense.

f. Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg
•

Møde i september, ang. SPV på ambulancer

g. Universitetsansattes Udvalg
h. Kursusgruppen
•

Møde afholdt med henblik på de kurser som ikke blev afholdt

•

De eksamensforberende kurser er ved at være klar

•

Der skal slås en sløjfe på kursuskalenderen, så den kan annonceres

i. Fest- og Arrangementsudvalget
•

Møde d. 31/9
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•

Vil gerne skifte navn til ”FADLs Event-Udvalg”
o

Repræsentantskabet ser ikke noget problem
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j. Medlemsudvalget
•

Maria og Jonas går ud og søger medlemsfordele

11. Eventuelt

19.20 – 19.30

12. Spisning

19.30 – 20.00
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