FADL – REPRÆSENTANTSKABSMØDE
D. 18.APRIL 2017
Deltagere: Maria, Bjarke, Emil, Mikkel, Jonas, Julie, Frederik & Louise (repræsentantskab). Gitte
& Pernilla (Kritiske revisorer). Bettina og Revisor Beierholm.

REGNSKAB
-

En stigning i kontigentindtægt fra cirka 800.000 til 900.000 kroner. Der skal tages et kig på,
hvor meget vi betaler til hovedforeningen.

-

Driftindtægter = lejeindtægter

-

Samlet indkomst 1,2 millioner (brutto 1), hvoraf cirka halvdelen går til hovedforeningen og
237.000 – heraf størstedelen til kurser og faglige aktiviteter. De resterende fordeler sig
”øvrige medlemsfordele” og andre poster.

-

Der er to typer regnskab: eksternt og internt, hvoraf de afhænger af hvor meget information
de indeholder. Jo mere specifikt regnskab, jo mere internt – hvilket kan skabe bedre
synlighed for vores medlemmer om, hvad deres kontingent går til.

-

Der er sket besparelser på personaleomkostninger.

-

Samlet underskud på cirka 200.00 kroner.

-

Regnskabet er bedre end det har været, men det er stadigvæk ikke godt. Der skal skabes
bedre sammenhæng mellem indtægter og driftsomkostninger.

-

Der skal vedtages, hvilket CVR nr. Vi bibeholder. Revisor foreslår at vi beholder det CVRnummer, hvor ejendommen er registreret. Det skal vedtages ved næste
repræsentantskabsmøde, hvortil vi skal lave et ”bank- og brugervenligt” referat: altså et
dokument med samlede underskrifter. Når dette er gjort kan revisorerne begynde at afvikle
det andet CVR.

-

Der er lavet revisionsprotokol, man bør læse dette som rep-medlem og kritisk revisor.

FORMALIA
-

Dirigent: næstformand Maria

-

Referent og kommunikationsansvarlig: Louise Andersen

-

Dagsorden: godkendt, men den ønskes udsendt i bedre tid – idéelt set senest en uge før
mødet.

-

Referatet godkendes. Maria læser korrektur.

STUDIEUNDERSØGELSEN
Gennemgang ved Jeppe via Skype.
-

Cirka 1800 besvarelser indtil videre, sidste år var der 2700.
Der er stort udfald i Københavns kredsforening da de ikke har sendt den ud grundt ny
kommunikationsstrategi.
Læg mere pres på reklamen for studieundersøgelse – svar for jeres eget bedste, det er en
fælles sag. Det er ikke for vores skyld, men for jeres skyld – det er jeres studie.
428 besvarelser i Odense, målsætningen er cirka 750!
Emil kontakter facebooksiden ”Medicin på Syddansk Universitet” med henblik på
genopslag af studieundersøgelsen.
Louise nævner det i videoen efter rep møde.

-

Jeppe nævner kort maj-kampagnen, kærlig påmindelse omkring at tiden er en presserende
faktor. Jeppe deltager gerne, fraset d. 4.maj. Emil kontakter Jeppe nærmere når
kampagnematerialet er færdigt efter dette møde.

-

Kort opdatering om Folkemødet, ingen foreløbig afklaring. Egenbetaling er umiddelbart
kost, men logi og transport dækkes af FADL.

INFORMATION FRA FORMANDSKABET
-

Næstformand Maria beklager den komplette forvirring omkring afholdelse af mødet samt
den sene udmelding af dagsorden. Det har været en turbulent tid i formandskabet og
hovedforeningen.

-

Claus er enstemmigt blevet indstillet som ny direktør. Der opleves nu stor utilfredshed
blandt det ansatte, der ikke føler sig hørt.

-

Claus stiller et ultimatum omkring at bibeholde Torben Konrad, hvilket ikke har været i
HB’s største interesse.

-

Mikkel sad alene og skulle repræsentere Odense til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde,
der kun blev indkaldt med én uges varsel. Mikkel oplever manglende/dårlig kommunikation

fra ledelsen. Sekretariatsleder Bettina udtrykker utilfreds og utryghed omkring processen,
hvilket hun bekræfter at de øvrige ansatte i FADL også oplever.

INFORMATION FRA SEKRETARIATET
-

718 medlemmer, 12 kontingent frie medlemmer.

-

Rengøringsassistance fra 1.sal: opsagt pr. 1.maj 2017. Ligeledes bør det overvejes at
revurdere deres husleje.

-

Udlejning: det store lokale lejes ud for 250kr pr time. Der lavet en kalender for hhv. det
store mødelokale og kælderen, hvorfor man nu fremover skal tjekke om lokalet er ledigt
såfremt man ønsker at benytte det.

-

Lokalet på OUH: forhandlingerne er gået i stå. Der er en tidsfrist på 14dage, Mikkel &
Bettina arbejder intenst videre. Stemningen er dog lige pt. negativ.

-

Bettina orienterer omkring kapsejlads og gårdfest i Århus.

-

Bettina afspadserer i den kommende uge, Emil passer kontoret.

-

Vi er indehaver af nogle gamle cykler, de skal sælges eller til genbrug. Emil kigger på det.

MAJKAMPAGNE
-

De 3 første uge i maj, tirsdag-onsdag-torsdag i tidsrummet kl. 11:00-13:00.
Emil laver et skema, hvor man skriver sig på.

-

Kittelkort

-

Specialehæfte

-

Det overvejes, hvorvidt man vi skal bemande både Campus og WP. Der skal laves
medlemsstatistik således at man fremadrettet kan være mere målrettet i sin
kampagnestrategi.

FNKS SAMARBEJDE
-

Punktet udskydes til næste møde.

FOLKEMØDE
-

Det debatteres hvorvidt OKF skal bidrage økonomisk til eventuelle deltagende fra
repræsentantskabet. Vandene er delte, der laves en håndsoprækning – der stemmes 3 for, 4
imod.

OPFØLGNING
-

Der er lavet video med vagtbureaet (Sebastian og Tina)

-

HF-dage, vi har ikke benyttet vores muligheder optimalt. HF-gruppen kigger på det. Aftalen
om HF-dage skal eventuelt genforhandles til næste sammendriftsaftale.

-

Billeder fra Pubcrawl, hvem har dem? Sebastian har billederne, de skal vandmærkes og
lægge op på FADL’s facebook. Sebastian afleverer kameraet på kontoret, der tildeles
sekretariats timer til at opgaven bliver løst.

-

Kontakt til vagtbureaet, Jonas arbejder videre med det.

-

SWOT analysen. De konkrete tiltag skal igangsættes snarest inden semestrets udløb. Maria
samler op på dette og skriver ud til de respektive personer.

-

Næste møde d. 16.maj 2017 starter med photoshoot af repræsentantskabet.

STUDIEMILJØ
-

En national kampagne omkring frivillighed via IMCC – skal FADL deltage? JA. Frederik
holder os opdateret på sagen, FADL er bestemt positivt for sagens kerne.

INFORMATION FRA UDVALGENE
-

Hovedbestyrelsen: lukket punkt.

-

Uddannelsespolitisk udvalg, UPU: intet nyt.

-

Medlemsfordelsudvalg, MFU national: ønsker om bredere national samarbejde
repræsentantskaberne imellem fx via Gårdfest i Århus. Lancering af kittelkort på
nationalplan samt bedre forsikringer. Der ønskes større deltagelse fra Aalborg.

-

Overenskomstudvalg, OU: møde på torsdag d. 20.4.2017.

-

Universitets ansattes udvalg, UAU: dårlig kommunikation omkring mødekalenderen.
Frederik forsøger sig med skype-løsning til næste møde.

-

Arbejdspolitisk udvalg, APU: ”projekt blå blink” er søsat og der er igangsat -

-

Lægevikar-gruppen: der er forsat forhandling omkring simulationscentrene i hhv.
København og Århus. Emil kan ikke deltage i næste møde, hvorfor der er en plads ledig til
Odense 26.4.17 kl. 13:00 i København

-

F&A: Sommerfesten er planlagt d. 20.5 og det diskuteres i plenum at reklamen er sat for
sent i gang – der er enighed omkring, at det skal meldes ud i bedre tid. Der er planlagt
havefest til start september. Det skal på storskærme/infoskærme/flyers/plakater.
Dårlig idé med to arrangementer to dage i træk – det skal spredes lidt bedre ud.

-

Kursusgruppen: stor fremgang på de eksamensforberedende kurser. Der er lanceret online
kursuskalender.

