
 

 

 

1. Formalia 
1. Valg af dirigent – Sabine 

2. Valg af referent – AC 

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Rune 

4. Godkendelse af dagsorden – tilføjelse af FADL forlag under ”information fra udvalg” 

5. Godkendelse af referat – se bilag – godkendt 

 

2. Information fra formandsskabet 

- Mail fra Erik: de vil gerne have sommerprojekter  

o Styrke FADLs interne demokrati (struktur, udvalg, kommunikation). Der la-

ves interviews med formænd over sommeren for at evaluere på dette. 

- Transportrefusion; vi har en hjemmel men denne skal implementeres 

o Claas har snakket med Merete Munk som endnu ikke kan bekræfte hvordan 

SDU gør med transportrefusion fremover  

o I slideshow fra klinikmøde med Thomas Henriksen står der dog 150kr./uge  

- Cardios interessegruppe  

o Cardios har modtaget en klage over faglighed på deres EKG kursus, tilsyne-

ladende fra en repræsentant. 

o Kursusgruppen har samtidig spurgt til om de kan hjælpe med en underviser 

til vores kursus – hvilket giver lidt ambivalens. 

o Johanne har tacklet konflikten, men vi skal alle være opmærksomme på at 

kritik skal komme fra enkeltperson og ikke fra FADL medmindre dette er 

drøftet.  

 

3. Information fra sekretariatet 

- Udlejning af kontorer 

o Begge kontorer er sagt op fra hhv. 1/9 og 1/12  

o Der har været snak om en medlemsfordel med stresshåndtering ved lejeren 

som er psykoterapeut.  

o Colliers (Martin Fuhrentoft) vil gerne tage opgaven med at leje ud men det 

vil være dyrere (hhv. 15.000 for kontorerne separat eller 25.000 samlet). Bet-

tina har kontaktet Home som har samme pris. Endvidere er Nordicas kon-

taktet og vi afventer svar. 

- 1. salen:  

o Der skal laves ny kontrakt og tidsbegrænsning samt begrundelse for denne.  

o Nuværende lejer vil gerne blive boende 2-3 år og forlængelsen bliver dermed 

3 år.  

- Klage fra medlem  
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o Udmeldelse grundet nedsat løn for forberedelse til undervisere.  

o Vi skal igen huske at vi udtaler os som enkeltpersoner og har tavshedspligt 

omkring løn og forhandlinger mm. 

- Medlemsfordele 

o Kittel og EKG kort er trykt og klar til udlevering. Udgift på 14.000kr.  

o Semesterpakker sendes ud til september. Samarbejde med studenterbog-

handlen og evt. Academic Books. Studenterboghandlen vil endvidere gerne 

deltage ved studieteknik kursus. 

 

4. Samdriftsaftale 
Ansvarlig for punktet: FS og HB-medlemmer 

Bemærkning: 

Gennemgang af 1. udkast til samdriftsaftale samt diskussion af repræsentantskabets holdning til hvordan 

HB medlemmerne skal gå ind i diskussionen om uenighedspunkterne 

Bilag:  

Samdriftsmateriale med 1. udkast fra Claas 

 

Punkt 1  

Ingen kommentarer 

 

Punkt 2 

Ingen kommentarer 

 

Punkt 3  

- D iii  

o Imod: 

Vi mener ikke dette vil hjælpe, da det ofte er fx kursusgruppe der har behov 

for et kort  

o For: 

Vi skal prøve at minimere private udlæg  

o Beslutning: 

Det er fint det står der, men et kort til kredsformand vil ikke hjælpe. Hellere 

et indkøbskort til fx netto der kan bruges af alle repræsentanter. 

- F vii 

o Vi er imod dette. Der er ingen grund til at Bettina bruger tid på det. 

- G ii 

o For Sund og Hed er det væsentligt mindre omfattende end for MOK  

 

Side 24 spørgsmål: 

1) Hvad er vores overordnede indtryk  

a. Vi er opmærksomme på at der er en igangværende diskussion om 1-års frita-

gelse i Århus. Dette vil vi gerne have diskuteret. 
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b. Indholdet er fint, men betænkning over at vi tidligere har haft følelse af at 

der står én ting, men man får noget andet. 

c. Prisfordelingen  

d. Kommentar til punkt 12: i og med vi ikke har vedtaget endelig ”forretnings-

måde” er det bemærkelsesværdigt at denne er nævnt i samdriftsaftalen. Må-

ske dette burde besluttes forud for at samdriftsaftalen vedtages 

e. Punkt 11 a: prisen reguleres efter fast indeks. Dette betyder at prisen vil stige 

hvert år.  

i. Medmindre vi øger kontingentet løbende vil vi få færre og færre 

penge i kredsene 

ii. Man kunne også vælge at forhandle kontingentet i repræsentantska-

bet ved behov 

iii. Det er vigtigt at man ikke sparer på hovedforeningen  

iv. Skal kontingentet måske reguleres efter et fast indeks også? 
 

5. L-REP 
Ansvarlig for punktet: FS 

Bemærkning:  

Arbejdsgrupperne har haft tid til at danne ideer og så småt sætte arbejdet i gang. Vi skal have en status på 

hvor grupperne er, og derefter diskutere tidsplanen med afsæt i udkastet vedhæftet i bilag.  

Bilag:  

1. Udkast til program udarbejdet af Claas og Erik kaldet ”LREP3 tidsplan” 

 

Praktisk gruppe 

- Lokation: 

o Fredag: FADL huset da WP25 er booket 

o Lørdag + søndag: auditorium + lokaler i WP25  

- Overnatning:  

o mange vil gerne sove i FADL huset 

o problem da vi ikke har et bad.  

▪ Dette kan evt. løses ved bad på OUH 

▪ Vi kan måske lave et bad i FADL huset. 

 

Madgruppe 

- Mødes efter eksaminerne 

 

Underholdning 

- Brætspil i epstein fredag  

- Nunchi lørdag, evt. beerpong turnering  

- Vi skal være opmærksomme på brugerbetaling, da der var negativ feeedback på 

dette. 

- Bettina køber øl  
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Madgruppe 

Skal være bestilt/indhentet tilbud inden næste møde. 

 

Tovholdergruppen 

- Overnatningspladser: 

o AC: 4-6 → men måske i klinik 

o Mikaela: 4 → men måske i klinik 

o Nikolaj: 2  

o Bettina: uendelig men langt  

o Rasmus: 3 

o Sabine: ? 

o Rune: 2-3 

o Signe: 2 

o FADL huset: uendelig   
 

6. Evaluering/forventningssnak 
Ansvarlig for punktet: Rasmus 

Bemærkning: 

På sidste møde havde vi en snak om at der er brug for engagement i rep og bedre kutyme for at melde til og 

fra til ting. Derudover snakkede vi om evt at lave en evaluering over vores arbejde i rep indtil videre og 

snakke forventninger indbyrdes.  

Fra sidste referat er det skrevet at der skal tages en større og mere dybdegående samtale angående dette på rep-mødet 

i juni. Dette gør vi i dag. 

 

Der er stort frafald til mødet i dag. Punktet tages alligevel 

- Der er stor forskel i engagement 

- Man skal melde til/fra samt også stå ved, hvis man bare ikke har lyst/tid; det er ok, 

men vi skal vide det, så vi kan ændre arrangementer ved behov. 

- Forslag om at lave en flyer om hvad man skal som repræsentant  

o God ide pga. mere informeret grundlag 

o Dårlig ide pga. spild af materiale og folk måske ikke læser det ordentligt 

o For at undgå spild evt. et skriv/plakat på et bord til dem der vil vide mere  

- Vi skal ikke ”sælge” men motivere til at være i repræsentantskab så vi ikke fejlin-

formerer nye om arbejdsmængden. 

- Varierende tidsforbrug efter hvad der er af opgaver, fx er vi blevet mere politisk ak-

tive  

- Evt. et print af ”kontrakten” men uden kontraktdelen så der står hvad arbejdsopga-

ven indebærer 

- Evt. en stand til GF hvor man kan komme hen og stille spørgsmål om hvad en rep-

per laver. 

o Gerne Bettina og måske formanden for neutralt forum 
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- Forventningssnak om L-repræsentation  og om man er klar til tidsforbrug. 

o Generel opbakning 

o Uheldig timing med L-rep og GF lige op af hinanden  
 

7. Bogstandertilbud 
Ansvarlig for punktet: FS 

Bemærkning: 

Vi har fået et samarbejdstilbud vedr bogstandere. 

Indstilling: 

Snak om dettes relevans til næste års budget samt om det skal i MFU-regi. 

Bilag: 

FADL-bogstander tilbud 

 

- Vi har fået et tilbud, de koster 100kr inkl. Moms, ikke solgte stativer kan tilbagele-

veres. 

- Man kunne lave pakker hvor denne indgår 

o Fx medicin opstartspakke med bøger, kursus og stander  

o Hvis man hæver prisen på kurset kan det dog give frafald  

- Man skal betale for dem, ikke gratis gave. 

- Vi skal være opmærksomme på at studenterboghandlen også har købt nogle så vi 

undgår konkurrence.  

- Beslutning: Vi takker ja til tilbuddet.  

 

8. Information fra udvalgene 

1. Hovedbestyrelsen (HB) 

Samdrift er blevet gennemgået  

 

2. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Analysearbejde med studieundersøgelse  

Deltagelse på folkemøde, dog ingen repræsentant tilstede der var med. 

 

3. Medlemsfordelsudvalg (MFU) 

Maj kampagne: fungerer fint i Odense særligt når vi alligevel har feltkontor. Manglende 

tilmelding kan måske løses ved at man melder sig på en dag ved årets start. 

Kittelkort er trykt igen 

 

4. Overenskomstudvalg – SPV 

Sidste møde aflyst 

Der blev vundet en sag om seponeringer i KBH. (Vagter blev aflyst på ét sygehus og er-

stattet af et nyt sygehus uden transportpenge) 

 

5. Lægevikargruppen (LVG) 
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Ingen repræsentant til stede  

 

6. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Intet møde siden sidst  

 

7. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 

Ingen repræsentant til stede  

 

8. Kursusgruppen 

Møde i morgen. 

Ny kaffemaskine på 10L 

 

9. Eventudvalget 

Eventyrløb, ingen repræsentant som var med tilstede. 

Skal planlægge sommerfest 31/8: regner med grill i haven hvor det først er for de frivil-

lige og senere for alle 

4 nye medlemmer  

 

10. Medlemsudvalget 

Gennemgang af nuværende aftaler 

2 nye medlemmer som vil forsøge at lave nye aftaler i løbet af sommerferien.  

Vi starter ”månedens medlemsfordel” med knaldtilbud som veksler måned til måned. 

 

11. PR-udvalget 

Intet møde siden sidst.  

Myterne er klar og ligger i skuffen til når der er tid på FB. 

 

12. FADL forlag  

Bestyrelses seminar i morgen hvor næste 3 år planlægges.  

Der er lukket for bredmarkedstitler i 2020 da det fjerner fokus fra det sundhedsmæssige  

Der skal spares, digitaliseres mm.  

Grønt lys for retsforfølgelse af årgang på KU der havde delt PDF’er og ikke fjernet disse 

fra websider, men blot gjort disse grupper hemmelige. Rettighedsalliancen tager sagen da 

bagmandspolitiet ikke har gevinst ved det.  

Øget fokus på piratkopiering med opslag på e-learn mm.  

Forlaget er flyttet til Roskilde pr 1/6-2019 for at spare huslejen på strøget.  

  Forslag om at man kan afhente bøger i huset og dermed få gratis fragt samt måske efterligne 

Saxo med en ”klub” hvor FADL medlemmer så automatisk er medlem.  

 

9. Eventuelt 

http://www.fadl.dk/


Foreningen af Danske Lægestuderende 

Hovedforeningen 

 

 

1. Ved Rasmus: 

Nedskæringerne på løn til undervisere har sat os i dårligt lys hos medlemmer 

og undervisere. Til eftertanke: de involverede parter skal inddrages i forhand-

lingerne fremover så det er en egentlig lønforhandling.  

Uheldigt signal når det kommer sammen med overskud i foreningen.  

Undervisere skal have en stemme i debatten  

 

2. Ved Nikolaj: 

DHL stafetten ligger 13-15 august i Odense. Er der interesse?  

Prisen er 650kr for et hold på 5.  

Kan ikke: Rasmus, Sabine, AC, Signe, Mikaela  

interesseret: (Rune) 

Bred enighed om at det dog havde været hyggeligt 

 

10. Mødeevaluering     

- Samdriftspunkt var lidt rodet grundet PDF og forventninger til hvad der skulle 

gennemgås 

- Manglende snacks 

- Godt med aftensmad midtvejs → helt ny energi og intet rush. 

- Eller tak for et godt møde med gode kommentarer og stemning. 
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