1. Formalia
1.
2.
3.
4.

5.

Valg af dirigent – Michaela vælges
Valg af referent – Johanne vælges
Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Katrine vælges
Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 4, 5, 6, 12 og 13.
Dagsordenen godkendes.
Godkendelse af referat – se bilag
Referatet godkendes

2. Information fra formandsskabet
Referat:
- Stole fra renoveringen i Fadl huset i København går til Århus i første omgange. Hvis Århus ikke kan
bruge stolene, så får vi dem.
- L-rep: Vi skal have et kort rep-møde søndag inden frokost, grundet ønske om hurtig evt.
godkendelse af samdriftsaftaler
- Podcasten “Efter lægeløftet” søger frivillige medicinstuderende. Man kan kontakte dem ved
interesse.

3. Information fra sekretariatet
Referat:
- Bowlingarrangement: Udgift 5200. Indtægt 1500 fra ikke-medlemmer.
- Hvis der er nogen der har mulighed for det, så mangler der dækning af kontoret 17/4 (onsdag inden
påske). Århus dækker telefonen.
- Feltkontor på campus og wp i denne uge. Stor succes. På campus var mindst 30 besøgende. På wp
mindst 50 besøgende. Især interesse for de nye kittelkort.
- Server i kælderen bliver ryddet og d. 22/3 kigges de gamle papirarkiver igennem.
- Umiddelbart ingen klager over de nye regler for udlejning af kælder.
- Kursusoversigt er på plads og godt fyldt ud på alle kurser.
- Sundhedsmekka i næste uge. Rune og Bettina stiller op.
- Beierholm-revisoren meget utilfreds med at der er skiftet revisor udenom en generalforsamling.
Resulteret i et skriv, som skal skrives under af tidligere rep. Skrivet går ud på, at der skal orienteres
om revisorskift på næstkommende generalforsamling. 3750 kr i udgift for skrivet.

4. Folkemøde
Ansvarlig for punktet: Rune
Bemærkning:
Orientering om FADL på folkemøde
Referat:
- 13.-16. juni.
- Fadl giver transport, boplads og fællesmiddag med én drink til de repræsentanter der gerne vil med.
- Nicolai fortæller om folkemødet.
- Claas og William deltager og forsøger at komme med i et par debatter.
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5. Valg af ny næstformand for perioden april-maj + valg af ny 2. suppleant til HB
Valg af næstformand
Ansvarlig for punktet: FS
Bemærkning:
Johanne er fungerende formand, mens Rune er fraværende i april-maj.
Indstilling:
Valg af ny næstformand for perioden
Referat:
Rasmus stiller op.
Rasmus vælges.
Valg af HB-suppleant
Ansvarlig for punktet: FS
Bemærkning:
Jonas er stoppet som HB-suppleant og vi har derved kun én. Rune er fraværende, derved har vi reelt ikke
nogen suppleant til HB. Jeg er blevet bedt om at have dette punkt på dagsordenen af HB.
Indstilling:
Indstilling fra HB’s side af: Valg af ny 2. suppleant til HB
Referat:
Rasmus stiller op.
Rasmus vælges.

6. Fremtidens Læger og møde med Studienævnet
Ansvarlig for punktet: Rasmus
Bemærkning:
Orientering om Rasmus’ møde med studienævnet vedr Fremtidens Læger.
Referat:
Rasmus har fremlagt Fremtidens Læger for studienævnet.
Studienævnet var generelt positivt stemt overfor vores udspil.
Ved den anvendelsesorienterede del af udspillet var det lidt uenigheder.
Ingen konkrete løfter om hvad der vil ske fremover mht. klinikophold.
Rune orienterer: Hvis man er interesseret i at være med i følgegruppen tilhørende udspillet, så kan man
kontakte Claas.

7. Opsigelse fra lejer af kontor
Ansvarlig for punktet: Bettina
Bemærkning:
Bettina modtog 26/1 opsigelse af det lille kontor i stueetagen.
De har 6 måneders opsigelse, dvs. 1/9.
Bilag:
Bilag: mail fra Bettina i Bilagsdokument
Referat:
På nuværende tidspunkt har lejerne hver deres lejekontrakt, men de vil nu deles om det store. Det lille
kontor er for småt til at leje ud selvstændigt, ifølge Colliers. På nuværende tidspunkt giver de 8000 kr. om
måneden.
To muligheder som situationen er ud nu:
1) Opsige dem og prøve at leje det hele ud samlet til nogle andre.
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2) Sætte lejen på det resterende op, så vi ikke mister for mange penge. I dette tilfælde skal der laves ny
lejekontrakt.
Diskussion:
Bekymringer omkring at opsige helt, da det sidste gang tog et år at finde lejere til kontorerne.
Bettina foreslår 6500 kr i leje for det reducerede kontorareal. Repræsentantskabet enig i denne prissætning.
Beslutning:
Bettina går i dialog med lejerne om den nye leje.

8. Samarbejde med Studenterboghandlen
Ansvarlig for punktet: Bettina
Bemærkning:
Vi har mulighed for at holde feltkontor på campus hos Studenterboghandlen som bidrager med gratis kaffe.
De vil tilgengæld gerne med til Studieteknikkursus og holde et oplæg.
Bilag:
Bilag: mail fra Bettina i Bilagsdokument
Referat:
Studenterboghandelen vil gerne give samme rabat som Academic Books.
Bekymringer om at rykke feltkontoret fra U1 til studenterboghandelen, da der er mange der går forbi ved
U1.
Beslutning:
1) Der er stemning for at blive ved U1, og evt. invitere dem til at få noget reklame og bøger op ved
feltkontoret - det vil være god reklame for vores nye rabataftale.
2) Hvis de kommer til studieteknik, så skal oplægget fra dem være forskelligt fra det de holder til 1.
dag for de nye studerende.

9. Samdriftsaftalerne og L-REP
Ansvarlig for punktet: FS
Bemærkning:
Claas har været rundt og indhentet kredsenes behov til samdriftsaftaler. Der er punkter som går igen, og er
noteret under ’Fælles behov’, og ting som enten kun er lokale behov eller kun behov som har været oppe og
vende i den enkelte kreds.
Indstilling:
Afklare om nogen ’Lokale behov’ fra de enkelte kredse også gælder for Odense, samt ajourføre vores
indsendte ’lokale behov’.
Bilag:
Bilag vedr samdriftsaftalerne i Bilagsdokument
Referat:
Gennemgang af punkter på slides. “Behov” angiver at vi mener det skal indgå i samdriftsaftalen for OKF.
“Ikke behov” angiver det modsatte.
3A - Fælles behov
Behov
3B
Behov: 1, 3 og 5 (5. mulighed for at facilitere…)
Ikke behov: 2 og 4
3C - Fælles behov
Behov
3D
Ikke behov.
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3E - Fælles behov
Behov: 2-6
Ændring af punkt 1: → ikke realistisk med nuværende ressourcer at besvare indenfor et døgn hele året
rundt. På nuværende tidspunkt svares forsikringsmails 2 gange om ugen.
Forslag: formuleringen ændres, for Odenses vedkommende, til “hurtigst muligt”.
3F
Behov: 1 og 5 (Ønske om ensartede skabeloner til powerpoints m.m.)
Ikke behov: 2, 3, 4 og 6 (ikke behov for OKF, men fint hvis det bliver lavet)
3G - Fælles behov
Behov
3H
Behov: 2, 5 (ønske om at dette indgår i punktet juridisk bistand på tidligere slide),
Ikke behov: 1, 3, 4 og 6
3I - Fælles behov
Behov
3J
Behov: 1 (i forbindelse med kursusgruppen), 5
Ikke behov: 2, 3, 4, 6 og 7
3K - Fælles behov
Behov: 5, sammenkobling af 2, 3, 9 (så det kun er formandskabet (formand+næstformand), samt kassér for
punktet vedr økonomi og budget, der får denne ekstrauddannelse), 7, 11
Ikke behov: 4, 6, 8, 10
3L
Behov: 1 (halvårlige MUS i stedet for jævnlige), 3,
Ikke behov: 2 (indgår allerede i ønsker om styrkelse af sekretariatets rolle kurser), 4, 5, 6, 7, 8
3M
Ikke behov
Afstemningen af behov sendes til Claas og genoptages på L-rep i Århus.

10. Transportsagen og demonstration
Ansvarlig for punktet: FS
Bemærkning:
FADL arrangerer en national demonstration d 29/3 i København fra 13-15, der kører busser fra de tre andre
byer på dagen. Der er noget logistik som skal planlægges i den forbindelse
Indstilling:
Planlægning af logistik bag afholdelse af demonstration med morgenmad samt afgang af bus fra Odense
Bilag:
Bilag om PR-strategi (excelark)
Referat:
- Opfordring til at alle i repræsentanter trykker deltager på begivenheden, inviterer venner og deler i
egen årgangsgruppe.
- Alle basisgrupper i Odense er blevet inviteret. Indtil videre er det kun IMCC der har meldt tilbage,
og de vil ikke støtte op.
- Vi skal have valgt en tovholder til om morgenen d. 29. Signe og Katrine bliver tovholdere.
- Deltager fra Odense: Katrine, Signe
Deltager i København: Rune, Michaela, Johanne
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11. Orientering om FADL-relevante arrangementer
Bemærkning:
Orienteringspunkt:
IMCC Sundhedsmekka d 14/3 fra 11-15
Pubcrawl for F19 d 14/3 fra kl 17.30L-REP d 15/3 fra kl 16.30 (kl 15.45 for HB’s vedkommende) - 17/3 efter frokost
- Vi er lige nu 8 tilmeldte.

12. Oprettelse af studenterhold
Ansvarlig for punktet: FS
Bilag: Mailkorrespondance eftersendt på mail.
Referat:
Diskussion:
- Vi skal ikke gå på kompromis med lønnen. 500 kr i døgnet er dårligt betalt for at stå til rådighed 24 i
døgnet.
- Vi kan ikke reklamere for et arbejde, som ikke følger vores overenskomst.
- Klaus bør tage kontakt til de andre regioner, og finde ud af hvad det er for nogle hold der arbejder
udenom overenskomsten. Rune kontakter Klaus.
Beslutning:
Afslag

13. Aflønning af studenterundervisere
Ansvarlig for punktet: FS
Bilag: Eftersendt på mail
Indstilling:
1) At repræsentantskabet tager stilling til hvorvidt vi vil bruge overenskomsten for
universititetsansatte eller ej, og hvis ja, skal det være satsen for undervisningsassistent eller
instruktor.
2) At repræsentantskabet tager stilling til, om vi skal sænke de nuværende underviseres sats.
Referat:
Diskussion:
- De der allerede er undervisere på eksamensforberedende kurser vil gå 183 kr. ned på 2. dagen, ved
at reducere forberedelsen ved gentagen undervisning.
- Der er stor fordel i at være underviser på vores eksamensforberende kurser. Her kan nævnes
jobsikring hvis
Forslag:
1) Fuld forberedelsesløn første gang de underviser på kurset, men derefter reduktion på 2. dagen ved
efterfølgende kursus.
2) Samme forberedelsesløn uanset om man er ny eller gammel.
Beslutning:
Hvad gør vi med aflønning af nyansatte undervisere?
Vi følger overenskomsten til aflønning: Ja (enstemmigt)
Aflønning som undervisningsassistent: 3
Aflønning som Instruktor: 5
Blankt: 1
Hvad gør vi med aflønning af de nuværende undervisere?
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Fortsætte med aflønning præcis som det er nu: 0
Fortsætte med samme timeløn, men reducere forberedelsen på 2. dagen: 9
Blankt: 0
Besluttede satser skal først gøre sig gældende fra næste semester.
Vigtigt at kursusgruppen får formuleret klart og tydeligt hvorfor satsen fremover ændres.

14. Information fra udvalgene
1.

Hovedbestyrelsen (HB)
Indstilling fra Bettina til at markedsføringsmidler der skal ud nationalt skal betales af HF,
mens midler til lokalt behov betales lokalt.
Instillingen til Slack implementering i diverse følgegrupper. God erfaring i bl.a. Aarhus.

2.

Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Ingen repræsentanter tilstede
Medlemsfordelsudvalg (MFU)
Intet nyt
Overenskomstudvalg – SPV

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

Lægevikargruppen (LVG)
Arbejder på implementering af simulationsoverenskomsten. Fremskridt her.
Universitetsansattes udvalg (UAU)
Møde på fredag i forbindelse med L-rep
Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
PLO blevet mere positiv for at lave en overenskomt for medicinstuderende i almen praksis.
Den lille orange bliver delt ud til praktiserende læger snarest.
Kursusgruppen
Intet nyt
Eventudvalget
Pubcrawl torsdag d. 14/3. Alle der har en T-shirt hjemme skal medbringe. Katrine laver en
afstemning hvor man kan klikke af om man deltager.
Bowlingarrangement gik godt. Dog lidt problemer med antallet af tilmeldte, når der både er
åbent på mobilepay og mit.fadl.dk
Medlemsudvalget
Ny formand? Michaela bliver formand/kontaktperson :-)
Pubcrawl d. 9/4 for ny kandidatårgang.
PR-udvalget
FADL-myter videoerne er udskudt indtil at videoer om Fremtidens Læger er ovre.

15. FADLs Forlag
Michaela orienterer om status i forlaget.
-

Stort underskud i det forgangne år. Det har resulteret i fyring af medarbejdere og flere nye tiltag for
at få en større omsætning.

-

Fremover vil der være nedskrivninger på medicinbøger fordelt som: 1 år 10%, 2 år 20%, 3 år 30%.

-

Forlaget har opsagt lejemålet og nu ved at finde ud af et lejemål i Roskilde, hvor det er markant
billigere.

-

Forslag om at lave et “minilager” af bøger i FADL huset, så der kan laves en “click and collect”ordning for medicinstuderende.
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16. Eventuelt
17. Mødeevaluering

johanne.lauridsen@fadl.dk

