
 

 

 

1. Formalia 
1. Valg af dirigent –  

- Johanne 

2. Valg af referent –  

- Rasmus 

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet 

- Katrine 

4. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

5. Godkendelse af referat – se bilag  

Ændring, Bettina køber øl til L-rep 

 

2. Information fra formandsskabet 

 
Samtaler med Erik om styrkelse af det interne demokrati i Fadl. Buddy-ordning hvor gamle medlemmer tager nye under 

deres vinge. 

 

HB forhandlingsfond har lavet ny låntagning med fastforrentet lån. Nedsætte omkostninger og sikre stabilitet. Baghu-

set er steget mere i værdi end antaget. Der er mulighed for yderligere låntagning. 

 

Medlemsundersøgelse afsluttet. 700 besvarelser, 180 fra Odense 

 

 

 

3. Information fra sekretariatet 

 
- Ny lejer på det lille kontor. Går efter det store kontor på sigt. 

Lejekontrakt på 1. sal er fornyet til 2022 

 

- Nicolai er blevet ansat som ny altmuligmand/havemand til vedligeholdelse af fadlhuset. 

 

- Rengøring er gået tilbage til tidligere firma. 

 

- Nye forsikringstilbud 

 

- Den nye hjemmeside er i gang. Der er fundet skabelon. 

 

- Semesterpakker er sendt ud den 31.08.2019 

 

- Der har været søgt forfattere til nye kittelkort. Der har været stort interesse for at være kittelkortsforfatter 

og lægge et stykke frivillig arbejdskraft. 

 

- 70 tilmeldte på studieteknik kursus. Der ønskes klarlægning af fremtidigt studieteknikkursus fra sekretari-

atet. Der skal findes en ansvarshavende til arrangementet. Skal ikke medicinstuderende være med og nyde 
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gratis pizza? Medlemsundersøgelsen gav os kritik på netop det punkt. Deltagelse fra Studenterboghande-

len. Næste gang Lån og Spar Bank. 

 

Det besluttes at ansvar for studieteknik ligger hos FS fremadrettet. 

 

 

4. Samdriftsaftale 
Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning: 

Alle kredsene har indsendt deres ændringer og bemærkninger til samdriftsaftalens andet udkast. Dette er 

markeret med turkis. Markeringen med rødt er endnu ikke aftalt, og skal behandles på HB-mødet d 4/9. 

Indstilling: 

Overvej eventuelle forslag/ændringer hvis det er presserende. Overvej hvilken af de tre betalingsmodeller 

(sidst i dokumentet) som I foretrækker. 

Bilag:  

3. Samdrift 2019 forhandlinger (relevant er s 18-29) 

 

- 12.a 

Der er fremsat tre modeller for kontingentbetaling  

 

Fordel ved model 3 er at den giver de andre kredse mulighed for at prøve forsøgsordningen. 

 

Model 1  

 

Der kommer tal fra Århus i d. 4/9 til HB-møde 

 

 

Der er generelt ikke opbakning til at Odense følger Århus’ eksempel. 

Derfor ikke opbakning til model 2.  

 

I og med at vi har mange nye medlemmer kan der være fordel i ikke at betale HB-kontingent. 

 

 

Frygt for at nye studerende i odense bliver utilfreds hvis de kan se at der er semesterfri i århus. 

 

Enstemmigt flertal for model 3. 

 

 

5. L-REP 
Ansvarlig for punktet: Styregruppen (Johanne, Jonas, Rasmus, Rune) 

Bemærkning:  

L-REP (d 28-30 september) nærmere sig med hastige skridt. Vi skal have en status på hvor grupperne er, og 

lave en tidsplan for vores planlægning. Selve invitationen til LREP bliver udsendt efter HB-mødet d 4/9. 

Forslag til dirigent/ordstyrer modtages gerne. 

Bilag:  

1. ”Oversigt af grupper til L-REP” 

2. ”LREP3 tidsplan” 

 

Madansvarlig:  
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Der er lavet liste med ting der mangler svar på før vi kan gå videre. 

- Budget 

- Allergier 

- Antal 

Der er tænkt asiatisk til aften og sandwich til frokost 

Morgenmad rundstykker og rugbrød 

 

Overvej at bestille varer på nemlig.com 

 

Underholdning: 

- Står for drikkevarer til aftenarrangement (al øl) 

- Der skal ikke findes ud af noget til Fredag. 

- Lørdag prøves der at lave aftale med Nunchi 

- Vi inviterer de andre frivillige i fadl til fest på Nunchi. Katrine kontakter når der vides mere. 

 

Praktisk: 

- sovepladser 

Katrine 8 både fredag og lørdag 

Jo: 4 hver dag 

Melane: 3 hver dag 

Rune: 2 om lørdagen 

Nicolai 1 begge dage 

Rasmus 3 begge dage 

Signe 2 om fredagen. 

 

Der skal laves invitation og meldes ud om praktisk i god tid. 

 

HB-møde bliver i fadl-hus 

 

 

 

Styregruppe: 

Invitationer skal sendes ud. 

 

Der skal findes ordstyrer, bud Kim Frost, Mathias  

 

 

Deltager ikke til L-rep eller dele f det: 

Jonas kommer sent fredag 

 

Signe kan ikke være der lørdag aften. 

 

Sebastian kommer ikke lørdag aften og søndag 

 

6. Indsats for nye og gamle repræsentanter  
Ansvarlig for punktet: FS 

Bemærkning: 

Linnea (formand KKF) har lavet et dokument, som de i KKF vil tage brug af. Er der nogen af punkterne, som 

vi kan lade os inspirere af og allerede gøre brug af inden udgangen af dette foreningsår eller til starten på 

det nye foreningsår? 
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Bilag: 

”Indsats for nye og gamle repræsentanter s 1 og s 2” 

 

Giver det mening at lave introduktion til nye reppere før førsterep-møde? 

 

Der er ikke opbakning til konkurrence om at ”prikke nye reppere”. 

 

Der opfordres til at alle opfordrer potentielle nye reppere. 

 

Der skal være mulighed for at medlemmer der overvejer at stille op kan komme og stille spørgsmål før forsamlingen. 

 

Der skal redigeres i præsentationen af reppere fra sidste år. Johanne er ansvarlig. 

 

Opfordre alle medlemmer til at deltage. At der bakkes op. 

 

 

Konstituerende møde flyttes fra d. 17/10 til 9/10.  

  

Alle udvalgsformænd skal sælge deres respektive udvalg. 

 

 

Lav feltkontor hvor vi sælger repræsentantskabet tirsdag d. 24/9 på uni. 

 

Alle nuværende reppere gør op med sig selv, til næste møde, om de stiller op til rep næste år. 

 

 

7. Ansøgning af sponsorat fra FC FADL 
Ansvarlig for punktet: FS 

Bemærkning: 

Vi har fået en ansøgning om støtte til fodboldholdet FC FADL. Vi skal tage stilling til denne ansøgning, samt 

om vi fortsat skal sponsorere et fodboldhold, hvis ja; så på hvilket niveau. 

Bilag: 

”FC FADL ansøgning” + ”FC FADL på hjemmesiden” 

 

Skal vi fortsat betale for enkelte medlemmer? 

Opbakning til at fortsætte dette. Vi får et navn af det. Det kommer direkte vores medlemmer til gode. 

 

Skal vi yderligere betale for deres bolde? 

Opbakning til at give dem noget. 

 

Overvejelse om vi skal give sponsorater overhovedet? 

Der er ikke budgetteret med sponsorater i det hele taget. 

 

Der er ikke opbakning til at der støttes yderligere på nuværende tidspunkt. Holdet opfordres til at søge igen næste år. 

 

8. Orienteringspunkt om FADL-relevante arrangementer 
Orienteringspunkt om FADL-relevante arrangementer 

- Studieteknikskursus d 4/9 kl 17-20, WP25 auditoriet 

- Generalforsamling d 4/10 
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På mødet i eventudvalg (4/9) besluttes der dato for bachelor pubcrawl. 

 

Der arbejdes i MFU på kandidat pubcrawl. 

 

9. Information fra udvalgene 

1. Hovedbestyrelsen (HB) 

▪ Møde 4/9 diskussion om samdrift og L-Rep 

▪ Kampagne mod piratkopiering. 

2. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

▪ Studieundersøgelsen er snart udfærdiget. Der skal lægges op til møde med fakultetet 

3. Medlemsfordelsudvalg (MFU) 

▪ Der har været diskussioner om Maj-kampagne. Der er gjort overvejelser om kun en 

enkelt uge.  

▪ I Odense skal der lægges plan fra starten af den nye konstitution om hvilke reppere der 

deltager i feltkontor.  

▪ Tobias, Bettina (MFU) og Erik har Nationale Feltkontorer hvor fadl-ansatte tager ud 

til de lokale kredse og snakker medlemsfordele (forsikring), juridisk/rådgivning/forhandlinger og politiske sager 

▪ Der skal findes ny formand for MFU 

4. Overenskomstudvalg (OU) 

▪ Intet nyt 

5. Lægevikargruppen (LVG) 

▪ Per er ny formand, der opfordres til at finde flere medlemmer til udvalget da flere eksi-

sterende medlemmer er blevet læger.  

6. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

▪ Intet nyt 

7. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 

▪ Intet nyt 

8. FADL’s forlag 

▪ Bestyrelsesseminar er der blevet lagt strategi. Budgettet ser ud til at holde. Udsigt til 

lille overskud. 

▪ Konservativt budget for 2020. 

▪ Samarbejde med professionshøjskoler om videoundervisning 

▪ Kampagne mod piratkopiering startede 9/2 

▪ Bredmarkedstitler er nedlagt, med fokus på faglige bøger. 

9. Kursusgruppen 

▪ Der er fundet ny underviser på B3-kursus. 

▪ Der er lavet aftale med Svend Ling om aktiv dødshjælp. Der mangler at findes modde-

batør 

10. Eventudvalget 

▪ Der skal diskuteres generalforsamling og pubcrawl. 

▪ Sommerfesten er blevet aflyst 

11. Medlemsudvalget 
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▪ Der er gjort status over nuværende aftaler. 

▪ Der skal afholdes kandidatpubcrawl 

12. PR-udvalget 

▪ Intet nyt. 

 

10. Eventuelt 

Der er møde med sekretariatsledelsen d. 9/9., der har været markant forbedring. Man vil gerne kunne ønske enten 6-

ugers og 8-ugers ophold. 

 

Rep-møde den 19/9 rykkes til kl 17.  

 

      

11. Mødeevaluering     
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