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Bestyrelsesmøde i Forening af Danske Lægestuderende (FADL) Aalborg
Dato
Tid
Sted

08-03-2021
kl. 17-00
Online; https://meet.google.com/qkm-qeum-rvb

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 Bækgaard
(KB)
Gæster: Sekretariatsleder Mathias Kanne (MK)
Fraværende:
Billag:
https://docs.google.com/document/d/1XEW8mXe9HAwJRj
nhYzCo8UnilR_X_w7CRIxfvc2ZF8I/edit

1.

Formalia (5 min)
1.1.
Valg af dirigent og referent
Dirigent: GN
Referent: Tobias
1.2.
Godkendelse af sidste mødes referat
https://docs.google.com/document/d/1Cz8AHORaV69IhUzzBJzN_xn5RwYNHbZ5O
4Uazb3_5mM/edit
Liv anmoder om at omdøbe “den berusede gruppe” til noget lidt mere sobert, hvilket
aftales.
1.3.
Dirigentens introduktion til dagsordenen samt godkendelse

2.
Orientering fra sekretariatet (20 min)
Ansvarlig for punkt: MK
OK21 fylder meget.
Denne uge er nok den afgørende hvor nogle aftaler falder på plads sidst på ugen.
Overenskomstformændene beder om at der reserveres FB opslag til OK21 opslag, så der skal
begrænses øvrige opslag, medmindre de er vigtige.
Der kommer årsregnskaber, formentlig i April.
Medlemssituationen: Der er lavet semesterrapport i sidste uge og kommer på HB-mødet på
fredag.
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Overordnet: vi taber ikke flere medlemmer til dimission end vanligt, og corona lader ikke til at have
medført udmeldelser trods aflyste arrangementer. Der er dog langt færre nye indmeldelser.
Tilslutningen er lav på de tidlige semestre, og ÅKF er i gang med en målrettet indsats på 1. og 2.
sem. med eksamensforberedende kurser.
Aalborg
Skødet på FADL-Aalborg boligen er i hus, og mangler kun at blive underskrevet af de sidste fra
ÅKFs forretningsudvalg, og håndværkerne er i gang med at renovere.
3.
Demokratiet i FADL aalborg (30 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
3.1.
Det almene medlem har lille til ingen effekt på hvem der bliver formand,
næstformand og andre FU poster. Er dette et problem?
Diskussionen affødes af en samtale med en frivillig i FakSUND, som undrede sig over processen i
FADL.
TlDr; Vi er enige om at det er uproblematisk, at formanden vælges af repræsentantskabet.
Liv: Vi repræsenterer medlemmerne, hvilket betyder, at det stadig er demokratisk, selvom vi
stemmer om formandsposten på deres vegne. Vi kan også bedre vurdere hvem der er bedst
egnet. Hvis valget foretages på GF, kan det også risikere at blive en popularitetskonkurrence.
PS: Der er også kun lavt fremmøde til GF, så det vil formentlig ikke være mere demokratisk at
stemme til GF.
Tobias: Hvis nogen medlemmer synes det er et problem, så kan de indsende et forslag om en
vedtægtsændring til GF, og så kan vi demokratisk stemme om det. Ellers ser jeg det som helt
uproblematisk.
4.
LREP (15 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
4.1.
Gennemgang af program, nationalt og lokalt
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4.2.
4.3.

Deltagende: TK, PS, LT, GN, SC, NM, KH, KB
Valg af stemmerbærere: TK, SC, KH, PS, KB
De tre som har stemmer for ÅKF stemmer på vegne af Århus, så de kan udnytte
samtlige mandater.

5.
Kursus kontaktpersoner (30 min)
Ansvarlig for punkt: Michael Rangel
Kursusansvarligs opgave er at møde ca 30 min. inden kursusstart, opstille stole/borde, lave kaffe,
stille snacks frem og lukke/rydde op i lejlighed
Der diskuteres hvordan kurser praktisk kan afholdes, navnligt indtil der er internet og renovationen
er færdig. Første kursus (Journalskrivning) Skal afholdes om tre dage og der er endnu ikke
internet, og lejligheden er stadig en byggeplads.
Hertil kommer, at der endnu ikke er udmeldt nogen planer om at løsne coronarestriktionerne ifa.
forsamlingsforbud på op til 5 pers. Dette vil således tvinge os til at afholde kurser online,
medmindre restriktionerne snarligt ophæves. Derfor er det nok usandsynligt at vi kan afholde
kursus (psykiatri) fysisk 30. marts. Underviser ønsker ikke at afholde kurset online, så det må
derfor udskydes, tilsvarende for Journalskrivning.
Lejligheden er formentlig færdig ca. 22. marts iflg. håndværkerne.
Næste kursus skal nok afholdes online evt. i forskningens hus.
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Mange datoer: Klinisk Lektiecafé - MP
11/3: Journalskrivning - TK
17/3: Studieteknik - TK
30/3: Psykiatri - MP
15/4: Akut Neurologi - PS, (evt. MP)
19/4: Obj. Undersøgelse - NM og GH
22/4: Klinisk Farmakologi - MP
26/4: EKG (Kandidat) – MP
29/4: EKG (Bachelor) - SC, GH, NM
1/5: Akut Ortopædkirurgi - TK
2/5: Infektionsmedicin - MP
Datoer for kurser mangler at blive skrevet ind i FADL Aalborg Kalender.
TK gør dette efter mødet

6.
Lån af FADL lejligheden (20 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
6.1.
Vi har modtaget to henvendelser fra foreninger om at låne den nye lejlighed, vil vi
låne den ud? Se bilag for ekstra information
GH har allerede godkendt at MR må afholde online medicineraften, og vil derfor gerne låne
lejligheden og vores konferenceudstyr.
Det kommer til at foregå sent i April og der vil kun være 5 til stede.
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DSF har bedt om at låne lejligheden til deres pendant til LREP, og har en stud. med. som
delegationsleder i Aalborg. Hun har spurgt om lov til at låne lejligheden 16-18. april, under
forudsætning af at restriktionerne overholdes.
Det påpeges, at vi evt. kan have et samarbejde med DSF på sigt, og få FADL boligen på
pubcrawl.
Victor udtrykker at han mener at vi tidligere har sagt nej til lignende organisationer, fordi de
ikke bestod af stud. med. alene. Derfor er han imod.
Beslutningen kommer på afstemning.
4 stemmer ja, 5 stemmer nej, 2 stemmer blankt.
Det besluttes at vi siger nej til anmodningen.
7.
Lejlighedsindretning (15 min.)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
7.1.
Vi snakker hvor langt vi er nået med indretningen og planlægningen af dette
7.2.
Deadline for møbel forslag
GH: meld gerne ind på google sheet inden 31. marts. ift. ønsker til indretning og møbler, gerne
konkret, så ÅKF kan stemme om evt. at støtte.
MK: Prøv gerne HFs aktivitetspulje først, da ÅKF formentlig vil opfordre til dette først.
8.
Indflytningsfest (10 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
8.1.
Indtil videre er der en ide om at lave en aftale med baren under os. Har vi andre
ideer, eller temaer?
MP: Vi kan fastsætte et budget nu og begynde at snakke om aftaler med retro (natklubben under
lejligheden) og så må arrangementsudvalget indkalde til et møde om dette, hvor folk kan melde sig
på ved interesse.
9.
Rengøring i den nye lejlighed (10 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
9.1.
Vores rengøring i den gamle lejlighed har spurgt til hvordan det skal forløbe nu.
Derfor giver det mening at evaluere på rengøringen, adgangsforhold og omfanget af
ordningen
Vi har ikke været tilfredse med rengøringen fra firmaet vi har brugt indtil videre, så vi aftaler at
slutte samarbejdet med FSC rengøring.
Da vi endnu ikke har indrettet lokalerne er det for tidligt at formulere en ny aftale om hvad der skal
gøres rent osv. så den del udskydes til efter lejligheden er indrettet.
10.
Orienteringer fra Nationalt FADL (10 min)
Ansvarlig for punkt: Formanden
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10.1.
10.2.
11.

●
●
●

●
●
●
●

●

●

Hovedforeningen (HF)
Århus kredsforening (ÅK)

Orienteringer fra national udvalg (10 min)
11.1.
Overenskomstudvalget (OU)
11.2.
Lægevikargruppen (LVG)
Der er snart en aftale i hus.
11.3.
Universitetsansattes Udvalg (UAU)
Der er i vidt omfang opnået enighed og der holdes møde i morgen, hvor der
forhåbentlig kan laves en aftale.
11.4.
Medlemsfordelsudvalg (MFU)
Pga. COVID ligger erstatningsprocenten lavt (49,2 %) ift. normalt. Det betyder, at vi får et
stort overskud tilbage.
Det går rigtig godt med den nye aftale med Tryg. Medlemmer er glade for den nye aftale.
Gavekort
○ Vi har haft lidt problemer med at afsætte disse pga. COVID-19
○ Vi har fået afsat 70/500 gavekort
○ August 2023 udløber gavekortene.
7 nye kittelkort. Klar inden længe.
Opstart med FADL Tutorials. Små videoer med obj. us, hvordan man lægger en venflon etc.
Hvis interesse, kontakt MP.
Ny grafisk identitet på alle kurser.
Organisering af medlemsfordele
○ De enkelte byer skal gennemgå de lokale medlemsfordele. (Lokalt MFU skriv til
Bettina Kallehauge. bek@fadl.dk.
Måneds medlemsfordel:
○ Vi skal have lavet et udkast i de enkelte byer over, hvilke medlemsfordele vi
skal reklamere for.
Gode ideer til nye fordele: Forskellige webshops
11.5.

Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Der er en publikation under udarbejdelse “Velkommen til medicinstudiet” hvor FADL
Aalborg rep. evt. kan bidrage med lidt indhold specifikt for Aalborg. F.eks. gode
læsesteder, sociale tilbud, studenterforeninger, nyttige links etc.
Der er stemning for dette.

12.
Orienteringer fra lokale udvalg (10 min)
Ansvarlig for punkt: Tovholder for de respektive udvalg
12.1.
Arrangementsudvalget (AU) Skal have et møde
12.2.
Kursusudvalg (KU)
12.2.1.
Snart KBU?
Hvem har arrangeret dette: Bettina i samarbejde med lokale kursuskoordinatorer
Hvem er kontaktperson: Liv?
Begivenheden er allerede delt i uge 9 på 12. semesters fb-gruppe og den skal så bare deles igen i
denne uge.
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12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Rekrutteringsudvalg (RU)
FADL Fonden (FF)
Der er lavet opslag om aktuelle ansøgningsrunde.
Lokalt medlemsfordelsudvalg (LMFU)
Der skal afholdes et møde, sidste var 18. feb. 2020.
Lokalt arbejdsmarkedspolitisk udvalg (LAPU)
Der har været mange opsigelser på 9Ø, AMA og 7Ø. De har mistet mange
sygeplejesker, så det bliver svært at samle tilstrækkeligt med SPV’er til at dække
behovet.
PS: der er ansat ca. 600 stud. med. ifm. pandemien, så der er nok ikke så mange
unge stud. med. tilbage at tage af, fraset ældre studerende, som er mindre
motiverede for SPV arbejde. Timingen er nok ikke helt god aktuelt fordi testcenter
DK stadig har rigtig mange ansat og er i gang med at oplære stud. med. til at
vaccinere.
I Hobro er der aktuelt behov for behandlingsspl. men de bliver hurtigt taget fra
almen praksis, hvorfor der er overvejelser om at ansætte stud. med. til “skadestue” i
Hobro.
Vi skal være obs på om det bliver LV overenskomst eller SPV-overenskomst, da der
er tale om sygeplejerskearbejde, men nok egentlig mest sv.t.
lægevikaroverenskomst.

12.7.

PR-udvalg (PRU)
12.7.1.
Ønsker til PR udvalg inden næste møde
LT: KKF laver lige nu en instatakeoverkampagne hvor hver repper får en dag
med kontoen.
Vi beslutter at gøre det samme i AAL.
12.8.
Boligudvalg (BU)
TK har sendt en mail til rengøringsfirmaet ang. punkt. 9.
PS: Vi kan få fiber for blot 60 kr. mere om måneden end det hidtidige.
Der er enighed om, at vi vælger at benytte os af dette.
13.
Mødeplan til orientering (5 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
Bemærkning: Mødeplan gennemgås; ændringsforslag kan tages op
1.1.
Fre-søn 12 - 13 marts LREP
1.2.
Ons 7. april
1.3.
Tir 4. maj
1.4.
Fre 25. juni (Med efterfølgende sommerfest)
1.5.
Lør 28. august (Heldagsmøde)
1.6.
Ons 15. september
1.7.
Fre-søn 24 - 26 september LREP
1.8.
Tir 5. oktober
1.9.
Lør 16. oktober (Generalforsamling)
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1.10.
1.11.

Man 18. oktober (introduktionsmøde for nyt rep)
Man 21. oktober (konstituerende møde i nyt rep)

14.
Eventuelt (10 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
Bemærkning: Løbende punkter samles ind og tages op her.
14.1.
Alle udvalgs tovholder kan lave korte referater af hvad der er sket siden sidst.?
Så kommer vi lidt hurtigere igennem møderne, og referent slipper for at skrive ned.
Der er diskussion om hvordan denne problematik bedst imødegås. Evt. kan tovholder skrive det
ind før møde, ellers skal vi blot være mere effektive.
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