
Bestyrelsesmøde i FADL Aalborg - 10-12-2020

Bestyrelsesmøde i Forening af Danske Lægestuderende (FADL) Aalborg

Dato
Tid
Sted

10-12-2020
kl. 17:00
Online

Tilstede: Gustav Holck Normann (GN), Phillip Sperling
(PS), Niclas Møller (NM), Victor Geisler (VG), Elisabeth
Wang Brolin (EB), Michael Rangel Pedersen (MP), Jeppe
Toft Filtenborg (JT) Simon Mæng Tjørnehøj (SMT), Sille
Sophie Christiansen (SC), Liv Therese Holm-Nielsen (LT),
Karoline Hardis (KH), Tobias Valdemar Broe Knudsen
(TK), Per Lund Petersen (PP), Klavs Indius Knudsen (KK)

Gæster: Sekretariatsleder Mathias Kanne (MK)

Fraværende:

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

Dirigent: Gustav
Referent: Victor

1.2. Godkendelse af sidste mødes referat
https://docs.google.com/document/d/1HTJ1vQUQO5y6JnBQ98D1oXdM33xjMg7tct0l-ndbM9c/edit
#heading=h.4sedy0fyc0ad
Rettelse af sidste møde: De deltagende i LREP var stemmebærende. Ellers godtages referatet

1.3. Dirigentens introduktion til dagsordenen samt godkendelse
Punkt 10 ændres til eksamenssituation/studienævn og tiden nedsættes fra 45 til 20 min.
Rep fastsætter procedure for offentliggørelse af referat: Referenten sender referat til godkendelse
således det kan ligges op på fadl hjemmesiden

2. Orientering fra sekretariatet (20 min)
Ansvarlig for punkt: MK
Alle medarbejder arbejder i udgangspunktet hjemmefra indtil juleferien. Lukket for fysisk
medlemskontakt.
Brug din lægestuderende i psykiatrien: Region Midtjylland, ser på opstart i andre steder i landet og
folketings niveau
Tjenestegruppen: Etablere kontakt til patientforeninger
Debatindlæg til nordjyske avis er undervejs.
Forhøjet SU fribeløb: Udløber ved udgangen af året, der arbejdes for forlængelse af dette.
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Boligkøbet: De praktiske ting falder på plads. Forretningsudvalg i Aarhus: Der lånes 1.6 millioner
og bruges 0,5 millioner af likvide midler. Ingen yderligere kommentarer fra  advokat.

3. Orienteringer fra Nationalt FADL (20 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent

3.1. Hovedforeningen (HF)
Gode tilbagemeldinger fra LREP og politiske mål er besluttet. Sundhedspolitik blev
ikke vedtaget, løses ved at der hjemmefra stemmes (Bortset fra organdonation og
omskæring).
Krænkelsesudvalg er oprettet: Hvordan krænkelser håndteres både intern og
ekstern (medlemmer)

3.2. Århus kredsforening (ÅK)
Det blev diskuteret hvordan rus-intro vinterstart skal håndteres.

4. Orienteringer fra national udvalg (20 min)
4.1. Overenskomstudvalget (OU)

OK21: Hvilke krav som skal prioriteres er undervejs
4.2. Lægevikargruppen (LVG)

Prioritere krav ligesom OU.
4.3. Universitetsansattes Udvalg (UAU)

Intet at berette
4.4. Medlemsfordelsudvalg (MFU)

Intet nyt siden sidst. Næste møde d. 14/12-2020

4.5. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Klinik prisen kan ikke gives fysisk grundet nye restriktioner. Derfor udgives vinderen
online med det samme.

5. Orienteringer fra lokale udvalg (15 min)
Ansvarlig for punkt: Tovholder for de respektive udvalg
Er der ikke kommentarer til udvalg er der intet nyt at berette

5.1. Arrangementsudvalget (AU)
Ginsmagning: Forløb godt både teknisk og stemningsmæssigt. Dog lidt opbakning
omkring arrangementet fra medlemmer - det vurderes at PR var tilstrækkelig.
Løsning: Få bekendte med fra hver årgang således de trækker flere med og
stemningen spreder sig. Tradition og godt omdømme. Holte laver gerne smagninger
igen online.
Juledysten: Reminder om at få styr på lege. Ift til hvor mange som kan samles af
repper i lejligheden, er det bestemt at de officielle retningslinjer følges.

5.2. Kursusudvalg (KU)
Intet nyt siden sidst. Afholder møde snarest ang. nye kurser til 2021.

5.3. Rekrutteringsudvalg (RU)
5.4. FADL Fonden (FF)

Fristen for at søge penge udvides til næste kalenderår.
5.5. Lokalt medlemsfordelsudvalg (LMFU)
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5.6. Lokalt arbejdsmarkedspolitisk udvalg (LAPU)
5.7. PR-udvalg (PRU)

5.7.1. Ønsker til PR udvalg inden næste møde
5.8. Boligudvalg (BU)

6. LREP lokal evaluering (15 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent

6.1. LREPs 3 dage evaluers
Opfølgning på få deltager fra Aalborg: Andre planer.
Respons fra deltager: Positivt overrasket. Forløb godt. At der ligges op til mere løst

deltagelse; dette er fx aftensmad.
Ideer til lokal hygge modtages

7. FADL Aalborg (30 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent

7.1. Hvad vil i med at sidde i rep? Hvor skal vi hen i år?

Hvad ønsker rep det kommende år: Være mere social og fortsat forbedre det gode arbejde
som laves lokalt. Erfaringer fra ældre repper gives videre til yngre reppere. Gøre distancen
fra bestyrelsen til medlemmer mindre; så FADL virker mindre “skræmmende”.

8. Fremtiden for os på et nationalt plan (30 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent

8.1. Medlemsrekruttering Strategi fra Odense
Der blev set på hvad den almene bachelor studerende ønsker. Dette er ikke de
store politiske beslutninger, men fx hygge og eksamensforberedende kurser.

Ideer til forbedring i Aalborg: Lave egne eksamensforberedende kurser (Medtage
erfaringer fra lektiecaféer, da disse tildels er eksamensforberedende). Det vurderes
ikke at AAU vil have noget imod dette, på trods af tidligere bekymringer.

8.2. Hvad vil rep gerne kigge videre på
Der nedsættes en gruppe til at arbejde med eksamensforberedende kurser som
inkluderer: Gustav, Niclas og Per på løs basis. Der diskuteres løst og overvejelser
tages med til kursusudvalget

- Økonomisk tungt kursus. PR er en bekymring således medlemmer ikke
forventer at bestå eksamen efter et sådant kursus eller vi er bedre end
universitet.

9. Aftensmad (30 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent

9.1. Mad spises, husk at det er tilladt at bestille mad. OBS det er ca. klokken 19:00

10. Eksamenssituationen/ studienævnet (20 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent

10.1. Præsentation
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Bachelorstuderende er utrygge ved fysisk eksamen. Punktet er væsentligt mindre
efter den nye udmelding 10. dec

Demotiverende at meninger fra størrer grupper at studerende henkastes af
studienævnet og uni.
Meninger om eksamenssituationen er meget splittet blandt de studerende.
Derudover håndtering af corona fra uni, studienævnets håndtering, generelt er der
dårlig stemning og en hård tone omkring corona/eksamenssituationen.

Skal vi gå ind i, at en studienævnsrepræsentant ikke vil medtage holdningen fra
størstedelen af de studerende?:

- FADL går ind som rollen som mediator/dialog for at sikre de studerendes
holdninger bliver hørt.

- FADL har ikke nogen klar holdning om stedprøver/digitaleprøver, men vil
lægge vægt på at den korrekte kommunikation om eksamen videregives

Hvad vil vi som fadl repper gøre hvis et medlem ikke føler sig repræsenteret?:
- Tiltro til at uni og medicinerrådet lytter og kan løse problemer og

bekymringer. Opfordre til en god tone og at medlemmer går direkte til
organisationen hvor medlemmet ikke føler sig repræsenteret.

Videregive til uni at kommunikationen om dette har været utilstrækkelig og en træls
tone i debatten

Der er lavet forslag til om der skal udarbejdes et spørgeskema om uni’s håndtering
af corona.

Der stemmes om: FADL Aalborg altid vil tage lokal studenterpolitiske emner op på
vores møder og diskutere FADL holdning herom
Ja: 7
Nej: 1
Blank: 3

FADL syntes at der har været mangelfuld udmelding og communication omkring
corona og at der til næste semester skal være bedre communication. Dertil vil vi
støtte at der bliver lavet en undersøgelse af de studerendes holdninger.
Ja: 8
Nej: 2
Blank: 1

- Gustav udarbejder officielt formulering og tager videre til fakultetsrådet.
Formuleringen sendes først forbi rep pr mail.

11. Flytning (20 min)
Ansvarlig for punkt: FU

11.1. Præsentation
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Overtagelse pr 20/1. Her vil håndværkere gå i gang med køkken, og lejligheden er
således ikke 100% klar.
Rep møde d. 30 januar: Forslag at mødes omkring kl 10. Få god morgenmad og
afholde mødet med efterfølgende indflytterfest.

Udgifter i forbindelse med flytning skal afklares mellem Aalborg og Aarhus, dette er
fx flyttebil.

- Forslag: Reppere håndtere selv flytning, men Fadl giver flytte øl + pizza
Det vedtages at reppere flytter selv men bruger lidt penge på en hyggelig dag. Der
er ikke modstand til, at penge til flyttebil skal komme fra Aalborg budget.

Medlems aktivering i form af hjælp til at designe lejligheden - evt. med præmie som
gulerod.

Lokalt PR begynder når nationalt PR begynder. PR udvalget står for dette (Micheal
og Tobias)

Fraflytning kan blive problematisk grundet udlejer
Billeder af den nuværende lejlighed stand findes, men det er ukendt hvor: Phillip

- Disse skal sendes til Mathias
Kendte fejl og mangler: utæt vindue, fordøren + dørkarm

Forhøre udlejer om at han ønsker at beholde låsen: Mathias
- Mathias varetager generel al kommunikation med udlejer

12. Mødeplan til orientering (5 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
Bemærkning: Mødeplan gennemgås; ændringsforslag kan tages op

1.1. Lør 30. januar (Tidligt møde med socialt samvær efterfølgende). Kl 10 vedtages
1.2. Fre-søn 12-14 februar (Fælles hyttetur med Århus)
1.3. Søn 14. februar (Efter hyttetur)
1.4. Man 8. marts
1.5. Fre-søn 12 - 14 marts LREP
1.6. Ons 7. april
1.7. Tir 4. maj
1.8. Fre 25. juni (Med efterfølgende sommerfest)
1.9. Lør 28. august (Heldagsmøde)

1.10. Ons 15. september
1.11. Fre-søn 24 - 26 september LREP
1.12. Tir 5. oktober
1.13. Lør 16. oktober (Generalforsamling)
1.14. Man 18. oktober (introduktionsmøde for nyt rep)
1.15. Man 21. oktober (konstituerende møde i nyt rep)

13. Eventuelt (10 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
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Bemærkning: Løbende punkter samles ind og tages op her.
13.1. Kasserenspunkt

Inden lørdag skal der foreligge refusionsblanket hos kasseren

13.2. Oprydning i facebook gruppen
Tidl. medlemmer af repræsentantskabet fjernes fra FB-gruppen.

13.3 Boligudvalget
Nedsættelse af nyt boligudvalg til januar mødet 2021.
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