
Til medlemmer i FADL Aalborg
Dagsorden for møde d. 23. oktober 2020
kl. 20.00-20.30, Prinsensgade 22, 4. TV

1. Formalia (5 min)
a. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Phillip
Referent: Karen

b. Dirigentens introduktion til dagsordenen samt godkendelse

2. Navnerunde (10 min)
a. Ansvarlig for punktet: dirigent
b. Bemærkning: Alle introducerer sig selv med navn, semester, hvorfor

man har stillet op til rep og tidligere foreningserfaring

3. Konstituering af repræsentantskabet (45 min)
a. Ansvarlig for punkt: Dirigent
b. Bemærkning: Vi skal konstituere os i forhold til følgende poster:

i. Forretningsudvalget:
1. Formand:

Gustav Normann
2. Næstformand:

Phillip Sperling
3. Kasserer:

Niclas Møller
4. Sekretær:

Victor Geisler
Det indføres, at den nye sekretær får overdraget
familiehemmeligheden i surdej.

ii. Nationale udvalg:
1. Hovedbestyrelsen (2 pladser: 1 ordinær plads + 1

suppleant) (præcedens for at formanden får den ene
plads):
Ordinær: Gustav Normann
Suppleant: Phillip Sperling

2. Overenskomstudvalget (1 ordinær plads):
Elisabeth Wang Brolin

3. Lægevikargruppen (1 ordinær plads):
Niclas Møller

4. Universitetsansattes Udvalg (1 ordinær plads):
Simon Mæng Tjørnehøj eller
Phillip Sperling

5. Medlemsfordelsudvalget (1 ordinær plads):
Michael Rangel

6. Uddannelsespolitisk Udvalg (2 ordinære pladser):
Liv Holm-Nielsen
Sille Christiansen



iii. Lokale udvalg: Valg til de lokale udvalg udskydes til mandag.
Ligeledes kan udvalgenes relevans diskuteres mandag.

1. Arrangementsudvalget:
2. Kursusudvalget:
3. Rekrutteringsudvalget:
4. FADL Fonden:
5. Lokalt medlemsfordelsudvalg:
6. Lokalt arbejdsmarkedspolitisk udvalg:
7. PR-udvalg:
8. Boligudvalg:

c. Indstilling: At repræsentantskabet konstituerer sig i alle de udvalg der
er lagt op til.

4. Eventuelt (10 min)
a. Ansvarlig for punkt: Dirigent
b. Bemærkning: Løbende punkter samles ind og tages op her.
c. Det opfordres til, at formanden arbejder på at få de nye

repræsentanter introduceret godt til deres nye udvalg, samt at de får
udleveret relevant information og foldere og får dem tilføjet i
relevante facebook-grupper.

d. Banke på hos underboen og sige, at vi drikker øl.


