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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: Jeppe
1.2.
Godkendelse af sidste mødes referat
https://docs.google.com/document/d/1BmdD_hFj5LPPkb_Atom0ii9EKaw1lP1TV8aQ0Xzwmw0/edit
#heading=h.4sedy0fyc0ad
- Lille rettelse til punkt 8 (evt. slet smiley), eller godkendt.
1.3.
Dirigentens introduktion til dagsordenen samt godkendelse
- Lille ændring, punkt 11 → 13 (godkendt)
- hyggepunkt = bl.a. aftensmad
2.
Orientering fra sekretariatet (20 min)
Ansvarlig for punkt: MK
- OK21: fylder meget. Klaus forventer at fadl’s aftaler falder på plads medio marts.
- Revision:
- Sundhedsministeren kan indfører en tjenestepligt, uden at skulle finde et flertal.
- Formentligt en del af den kommende sundhedsreform
- Brug de lægestuderende i psyk: i gang i region midt og syd(?)
- Har været møde med region nord.
- Møder har der især været fokus på SPV.
- Taget godt imod konceptet.
- I Aarhus og Kbh fokus på eksamensforberedende kurser.
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3.
LVG punkt (20 min)
Ansvarlig for punkt: Per
3.1.
Der er OK21 lige nu, i den forbindelse er der blevet lavet nogle spørgeskemaer.
Resultaterne fra disse vil LVG gerne vende med rep
- Regional forskel ml svar på om man har haft en “patient i kritisk tilstand”
- Mulighed for at undersøge forskellen
- Skema muligvis præget af covid.
- Ikke nødvendigvis noget vi skal gøre noget ved.
- Spørgsmålet afklarer ikke, om folk har været trygge ved at stå med
en “patient i kritisk tilstand”
- der spørges heller ikke indtil, om man har stået alene, eller
om det har været i samarbejdet med en læge
- Dette kan evt. tages med til LVG.
- Data tolkes som legitime, dog med forbehold for corona.
4.
Studieundersøgelsen (20 min)
Ansvarlig for punkt: Liv
- Liv forklarer studieundersøgelsen, se Liv’s notat med kommentar. Notatet er at finde i
bilagsmappen navngivet “Bilag til 6. repmøde”.
- Aalborg rep godkender
5.
LREP Marts(20 min)
Ansvarlig for punkt: Gustav
5.1.
Der er LREP den 12. til 14. Marts, vi skal snakke lidt om hvordan vi gør og hvad der
skal ske
- Sidst holdte vi det i lejligheden, det var en succes. Den nye lejligheden er
ikke tilgængelig denne gang. Tanken er, at vi skal være i privat hjem,
afhængige af hvor mange der deltager.
- Gustav håber alle deltager.
- Liv stiller op som næstformand.
5.2.

Valg af stemmebærende deltagere
- Det aftales, at vi venter med valg af stemmebærende til næste møde.
- På næste rep møde, aftales også møde sted/steder.
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6.
Status på bolig (10 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
- Generelt: Vi beholder bad, og vi får 2 toiletter. Håndværker er så småt i gang, (der er lavet
nogle huller). Håndværkerne skulle gerne være færdig medio marts, dog med forbehold.
6.1.
Den ambitiøse gruppe
- Gerne 2 sofaer + borde.
- Gerne sætte et tv, playstation og bogreol op.
- Gustav har lavet budget, som han præsenterer
- vi kan evt. spørge Aarhus/hovedforening om midler til møbler.
- Der skal laves en bar på hjul.
6.2.
Den inspirerende gruppe
6.3.
6.4.

Den berusende gruppe
Køkkengruppen
Ikke sket det helt store i de andre grupper.

7.
Indflytterfest status (10 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
7.1.
Har vi noget på tegnebrættet som det er nu?
- Evt. hente tilbud ved baren der ligger under os.
- Arrangementsudvalget pålægges planlægningen af indflytterfesten
8.
Orienteringer fra Nationalt FADL
Ansvarlig for punkt: Dirigent
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8.1.

8.2.

9.

Hovedforeningen (HF)
- Indkaldt til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, efter forespørgsel fra OU,
hvor der skal diskuteres lønstigning.
- Lægernes Pension: Vi fik kun 6 repræsentanter med, ud af de 11 vi havde.
Århus kredsforening (ÅK)
- ikke haft møde siden vi havde sidst. De har i morgen.

Orienteringer fra national udvalg (20 min)
9.1.
Overenskomstudvalget (OU)
- haft 1. præsentationsmøde/forhandlingsmøde, det er gået fint, ikke meget at
berette. Næste møde på onsdag.
9.2.
Lægevikargruppen (LVG)
- Haft 4 møder indtil videre, stor afstand med de 2 parter, indtil videre en del
de ikke er enige om.
9.3.
Universitetsansattes Udvalg (UAU)
- 1. møde er på torsdag.
9.4.
Medlemsfordelsudvalg (MFU)
9.5.
Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
- Samlet besvarelser ift. spørgeskema, mhp. overflytter.
- der arbejdes på liste, der skal gøre det nemmere at flytte.

10.
Orienteringer fra lokale udvalg (20 min)
Ansvarlig for punkt: Tovholder for de respektive udvalg
10.1.
Arrangementsudvalget (AU)
10.2.
Kursusudvalg (KU)
10.3.
Rekrutteringsudvalg (RU)
10.4.
FADL Fonden (FF)
- holdt møde, der er sat ny frist.
- Der skal laves nyt opslag, der ikke rammes af copyright.
10.5.
Lokalt medlemsfordelsudvalg (LMFU)
10.6.
Lokalt arbejdsmarkedspolitisk udvalg (LAPU)
- Der har været ansøgningsfrist på AMA, der har været afholdt samtaler.
- 9Ø har haft masse opsigelser (20 ca.), og kunne muligvise godt bruge hjælp
fra FADL.
10.7.
PR-udvalg (PRU)
10.7.1.
Ønsker til PR udvalg inden næste møde
- evt. et opslag om at håndværker er gået i gang.
10.8.
Boligudvalg (BU)
- ikke noget nyt.
11.
Mødeplan til orientering (5 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
Bemærkning: Mødeplan gennemgås; ændringsforslag kan tages op
1.1.
Man 8. marts
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Fre-søn 12 - 14 marts LREP
Ons 7. april
Tir 4. maj
Fre 25. juni (Med efterfølgende sommerfest)
Lør 28. august (Heldagsmøde)
Ons 15. september
Fre-søn 24 - 26 september LREP
Tir 5. oktober
Lør 16. oktober (Generalforsamling)
Man 18. oktober (introduktionsmøde for nyt rep)
Man 21. oktober (konstituerende møde i nyt rep)

12.
Eventuelt (10 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
Bemærkning: Løbende punkter samles ind og tages op her.
12.1.
Underpunkt
12.2.
Underpunkt
12.3.
Underpunkt
Ingen punter til evt.
13.
Hygge punktet (45 min)
Ansvarlig for punkt: Gustav
13.1.
Der er blevet lagt op til hygge
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