
Bestyrelsesmøde i Forening af Danske Lægestuderende (FADL) Aalborg

Dato
Tid
Sted

30-01-2021
kl. 17:00
Online møde

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:

Billag:
https://docs.google.com/document/d/1lOvwbCvi8JjxFyRP
Cyh0lEfQSBbzgZOfaqf8myDKimU/edit

1. Formalia (5 min)
2.

2.1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Gustav
Referent: Sille

2.2. Godkendelse af sidste mødes referat
https://docs.google.com/document/d/1pEntAxk5IrAL0XUoLWspS0HxjtwFP9bMjKza6KcrxHo/edit
Godkendes (Gustav tjekker lige om beløb må stå deri)

2.3. Dirigentens introduktion til dagsordenen samt godkendelse
Årsrul udskydes til februarmødet
Pkt. 8 bliver til aftensmad

3. Orientering fra sekretariatet (20 min)
Ansvarlig for punkt: MK
Arbejder fortsat hjemmefra i sekretariatet
Stille under eksamensperiode

4. Indretning af ny lejlighed (60 min)
Ansvarlig for punkt: FU

4.1. Brug af lokaler
4.2. Indretning

Vi flyttede i går, alting står i kasser og vi skal snakke om indretning.

https://docs.google.com/document/d/1pEntAxk5IrAL0XUoLWspS0HxjtwFP9bMjKza6KcrxHo/edit


Diskussion: skal vi have læserum? Ikke decideret læserum, men mulighed for at kunne bruge det,
hvis det er et behov medlemmerne har. Vigtigt at indrette efter hvad vi vil bruge det til

Præsentation af ny lejlighed. Forslag om at dele lejligheden op i rum og dele rummene ud mellem
os og så komme med forslag til indretning.

- Mødelokale til højre for indgangen med fjernsyn og langbord
- Forslag om hyggekrog i det ene glasbur
- Forslag om ‘læserum’/’møderum’ i det andet glasbur
- Serverrum til opbevaring

Gustav hører ejerforeningen om reolen udenfor døren er vores og om vi må hænge ting op udenfor
indgangen.
Idé: Bevægelige rumdelere til at give fleksibilitet i det store rum.
Idé: Bardisk i køkkenet
Hører Mathias om han har forslag til det ene glasbur/mødelokalet
Forslag om dag med åben lejlighed, hvor medlemmerne kan komme forbi og bidrage med ideér til
indretning

Alle rum er uddelt. Der lægges op til at hvert hold kommer med udkast til hvordan det givne rum
skal indrettes.

5. Budget 2021 (30 min)
Ansvarlig for punkt: Niclas Møller

5.1. Budget 2021 gennemgås og vedtages af rep

2500 kr rykkes fra PR til forplejning
Enighed om samme beløb til sociale arrangementer.
Budgettet vedtages

6. Arbejdsweekend 2021 (15 min)
Ansvarlig for punkt: FU

6.1. AAKF har besluttet sig for at udskyde arbejdsweekend til sommer og lave det med
et større socialt fokus. Dette skal vi forholde os til

7. Samdriftsaftale evaluering  (20 min)
Ansvarlig for punkt: Gustav Holck Normann

7.1. Samdriftsaftalen skal evalueres løbende, rep skal dermed afklare vores indstilling til
denne

Vi er glade for aftalen og at vi kan bruge sekretariatet

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

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



9.1. Hovedforeningen (HF)
9.1.1. PR-udvalgs kald

Mail fra Betina. Hun vil kontakte PR-udvalgene, så der kommer fælles PR på landsplan

9.1.2. Aftale med SUL
Blevet kontaktet af SUL (studenterundervisernes landssammenslutning/studenteransattes
landsforbund) om et tilbud om at håndtere deres juridiske arbejde. Vigtigt at støtte op om SUL og
fortsætte med en overenskomst med dem. Det daglige drift kan vi godt tage os af imod et honorar.

Generalforsamling i lærernes pension d. 16 april . Opfordring om at stemme på FADL som liste.
Frist for afstemning d. 7 februar.

Der er lavet retningslinjer for hvordan man griber ting ad på sociale medier. Bliver sendt ud på
repræsentantskabs gruppen, så tingene bliver strømlinet. Opfordring til at kigge det igennem.

LREP til marts. Bliver nok digitalt. Der skal vælges formand og næstformand. William genopstiller.
Næstformand gør ikke.

9.2. Århus kredsforening (ÅK)
Der har været introduktion til vinterstart. Digital indføring til studiet. Det har været en succes.
Der arbejdes på eksamensforberedende kursus på bacheloren
Der har været snakket om krænkelseskultur

10. Orienteringer fra national udvalg (15 min)
10.1. Overenskomstudvalget (OU)

Overenskomstforhandlinger lige nu. Arbejder videre med at få lavet krav

10.2. Lægevikargruppen (LVG)
Snakket sammen med forsvaret, da vi har en overenskomst med dem, men ingen ansatte.
Arbejder mod at lave arbejdspladser der.

10.3. Universitetsansattes Udvalg (UAU)
Opfordring om, at man meget gerne må række ud til UAU hvis man kan ønsker/interesser herfor
eller ønsker at bistå dem.

10.4. Medlemsfordelsudvalg (MFU)
Møde i januar aflyst og udskudt.
Semesterpakker er kommet ud

10.5. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Udkast til studieundersøgelsen 2021. Møde om endelig vedtagelse i februar.

11. Orienteringer fra lokale udvalg (15 min)
Ansvarlig for punkt: Tovholder for de respektive udvalg

11.1. Arrangementsudvalget (AU)
Intet nyt at berette



11.2. Kursusudvalg (KU)
Væsentlige punkter fra sidste KU-møde.

11.2.1. Generel strategi
Udskyde så mange kurser som muligt til efter 1. april for at corona restriktioner.
Generelt sænkes max. deltagerantal pr. kursus, så det kan afholdes på en sundhedsmæssige
forsvarlig måde.
Remedier som kan gøre afholdelse mere sikker, mundbind, handsker m.v. skal være til rådighed
for undervisere og deltagere.
Kurser hvor fysisk fremmøde ikke er strengt nødvendigt, skal forsøges afholdt digitalt.
Opslag på facebook er godt – men i sidste ende, er det os selv som skal hive fat i
studiekammerater og fortæller om kurser. Det er det, som virker bedst.

11.2.2. Kurser som skal afholdes i F21:
Kurser som skal afholdes i F21:
Bachelor

● Klinisk Lektiecafé
○ Respirationssystemet (2)
○ Hjerte-/karsystemet (2)
○ Fordøjelsessystemet (3)
○ Bevægeapparatet 1 - OE *NYHED*
○ Bevægeapparatet 2 - UE *NYHED*

● Studieteknik
● Journalskrivning
● Psykiatri
● EKG
● Objektiv Undersøgelse

Kandidat
● Akut Ortopædkirurgi *NYHED*
● Klinisk Farmakologi
● Infektionsmedicin *NYHED*
● EKG
● Snart Læge - Hvad nu? *NYHED* / Måske Webinar?

Billede af nuværende aktivitetsoversigt for F21.



11.2.3. Manglende afbud til kurser
Da FADL Aalborg oplevede mange afbud uden besked, har udvalget gjort sig nogle tanker ang.
håndtering af dette.
Dette er problematisk, da man optager en plads for en anden kursist, og det kan være spild af tid
og penge for FADL og underviser, hvis ingen dukker op til et kursus.
Kursus udvalget vil gerne sende en mail til de studerende der glemmer at melde afbud.
Mailen formuleres således:
“Kære FADL-medlem
Vi skriver til dig, da du har været tilmeldt *KURSUS + DATO*, men er udeblevet uden at melde
afbud.
Vi vil gøre dig opmærksom på, at du fremover skal melde afbud til kurser i god tid, da du ellers
optager en plads fra en anden.
Da pladser til FADLs arrangementer tildeles vilkårligt, kan dine fremtidige tilmeldinger til kurser
blive nedprioriteret hvis du udebliver uden afbud igen.
Mvh.
FADL Aalborg”

11.3. Rekrutteringsudvalg (RU)
Intet nyt

11.4. FADL Fonden (FF)
Ansøgning er kommet. Der skal snart være møde



11.5. Lokalt medlemsfordelsudvalg (LMFU)
Intet nyt

11.6. Lokalt arbejdsmarkedspolitisk udvalg (LAPU)
AMA-hold (Akutmedicinsk afsnit) er oprettet. Der tyder ikke på, at så mange har søgt det.
Vente med at kæmpe for at få oprettet flere hold indtil corona er stilnet lidt af.
Mangel på SPV-vagttagere. Bitten har spurgt om Medis kan tage SPV. Ønske om flere kurser til de
medicinstuderende

11.7. PR-udvalg (PRU)
11.7.1. Ønsker til PR udvalg inden næste møde

Opslag om at vi syntes at det er positivt at AMA-hold er oprettet
Opslag om flytning - Liv laver opslag på instagram om flytning

11.8. Boligudvalg (BU)
Alle bidrager med at gøre den nye lejlighed i stand

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

1.1. Søn 14. februar (Efter hyttetur)
1.2. Man 8. marts
1.3. Fre-søn 12 - 14 marts LREP
1.4. Ons 7. april
1.5. Tir 4. maj
1.6. Fre 25. juni (Med efterfølgende sommerfest)
1.7. Lør 28. august (Heldagsmøde)
1.8. Ons 15. september
1.9. Fre-søn 24 - 26 september LREP

1.10. Tir 5. oktober
1.11. Lør 16. oktober (Generalforsamling)
1.12. Man 18. oktober (introduktionsmøde for nyt rep)
1.13. Man 21. oktober (konstituerende møde i nyt rep)

Møde d. 15 februar
Hyttetur er aflyst

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

13.1. Punkt om årsrul udskudt til næste møde.


