Bestyrelsesmøde i FADL Aalborg - 7/4-21

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

7. April - 2021
kl. 17-20
https://meet.google.com/qkm-qeum-rvb
Ved Stranden 9B 1.

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), Karoline Hardis (KH), Tobias
Valdemar Broe Knudsen (TK), Per Lund Petersen (PP),
Klavs Indius Bækgaard(KB)
Gæster: Sekretariatsleder Mathias Kanne (MK)
Fraværende: Liv Therese Holm-Nielsen (LT)
Bilag: Se punkt 7.1

1.

Formalia (5 min)
1.1.
Valg af dirigent og referent
Dirigent: Gustav
Referent: Per/ Tobias
1.2.
Godkendelse af sidste mødes referat
https://docs.google.com/document/d/1UkMhlSzcvyv_fvBfGdGqsDNcfrh8DOlLsdKrpE2NZs/edit
Referatet godkendes med små rettelser.
1.3.
Dirigentens introduktion til dagsordenen samt godkendelse
Godkendes med små rettelser. Bla. tilføjelse af punkt 5.
2.
Orientering fra sekretariatet/ Nationalt FADL (20 min)
Ansvarlig for punkt: MK
●

●
●

I jyske vestkysten bl.a. kører vi aktuelt en medieindsats omkring forslaget om tjenestepligt
fra Soc. dem. som del af sundhedsreformen som kommer. Der er nedsat en arbejdsgruppe,
som arbejder på medieindsatsen, fordi regeringen trods parlamentarisk modstand
sandsynligvis vil forsøge at få forslaget igennem alligevel i de kommende forhandlinger,
hvor de øvrige partier evt. kunne overtales. Bl.a. har William skrevet et indlæg.
Vi skal have fulgt op på nogle dialoger med psykiatrien i div. regioner. Underviseren
psykiatrikurset har indvilget i at afholde yderligere kursus hvis det bliver aktuelt.
Lokalt er vi ved at rekruttere en ny kursuskoordinator, da Signe bliver kandidat til sommer
og derfor stopper. Der er kommet en håndfuld ansøgninger allerede og vi forventer flere.
Målet er start pr. 1. maj med overlevering.

Side 1 af 7

Bestyrelsesmøde i FADL Aalborg - 7/4-21

●

●
●
●
●

Vi har øret mod jorden ift. hvornår vi kan få lov til at afholde kurser fysisk igen, og vi har
senest kontaktet erhvervsstyrelsen i går, men der er ingen udmeldinger fra politisk side
endnu. Vi håber vi kan afholde kurser igen til Maj.
Revisionen er ved at kigge tallene igennem, det lyder til at være positivt på bundlinjen.
OK21 er til afstemning, deadline 16/4, smugkig lyder til at gå igennem.
Boligsagen er snart afgjort.
Mangler brikker til lås i gammel lejlighed, skal skaffes ellers skal vi betale for ny lås.

3.
Benyttelse af corona passet (30 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
3.1.
Corona passet er begyndt at blive rullet ud; vi skal i rep. tage stilling til om vi kan
benytte dette til at holde fysiske rep møder.
● Diskussion: Kan vi bruge det hvis ikke til arrangementer så til kurser eller
møder.
○ Konklusion: Mathias: man kan ikke bruge corona-passet til at
ophæve 5 mands forsamlingsforbud, det er tiltænkt til at få gang i
økonomien i “liberale” erhverv, hvor fysisk fremmøde skal ske.
○ Skulle det ske at corona passets brug udvides i resten af samfundet
vil vi også gøre dette.
○ Bi-konklusion: I løbet af april skal der komme nye rekommandationer
på forsamlings forbudets størrelse, gældende fra d. 6 maj.
4.
Nedsættelse af internt samværsudvalg (10 minutter)
Ansvarlig for punkt: Karoline og Sille
4.1.
Indstilling: Der lægges op til åben diskussion om internt socialt udvalg samt
beslutningstagen om dette skal nedsættes.
■ Debat: Der er behov for et internt udvalg som værner om det sociale liv i
lokalforeningen.
■ Økonomi: Forslag om at tage fra arrangementsudvalget. (gustav ligger op til
2.000 /18.000)
● Per: Foreslår at vi bør tage det fra forplejning, og max 1000 kr, da det
allerede er her at penge som bruges på rep alene.
● Sille: Havde ikke tænkt økonomisk omkostning, bare at der blev taget
initiativ.
● Karoline/Tobias/
- Tilføjer flere pointer af enighed med Per/Sille
● Konklusion: Der afsættes ikke de store midler, men kan evt. ses på
forplejning-kontoen sidst på året hvad der er blevet brugt herpå, og
om der kan rykkes nogle midler.
■ Deltagere i udvalg:
● Niclas, Phillip, Karoline, Per, Gustav, Sille.
5.
Valg til digitaliseringsudvalget i lægeforeningen (10 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigenten
5.1.
Der skal vælges en der har lyst til at deltage i dette udvalg og som derefter indstilles
til valg i HB
● Send en mail hvis i har lyst til Gustav Holck Normann.
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6.
Hjemmeside ansvarlig (15 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigenten
6.1.
Der skal vælges en der kan hjælpe med at formidle feedback til hjemmesiden samt
kigge Aalborgs side igennem.
■ Tobias vil gerne på den.
■ Sille kommentere, at vi er håbløst uddateret på MFU fronten.
7.
Boligen statuspunkt (15 min)
Ansvarlig for punkt: FU
7.1.
Rep berettes om status på lejligheden
■ Håndværkere: 18.125kr i overbetaling, dette er godkendt hos Århus.
■ Internet:
● Phillip: Der er ret lang kø på fiber håndværkere. 14. Juni. Phillip
ringer og brokker sig, og håber på at vi kommer foran i køen.
■ Møbler:
● Der er lavet et estimat for prisen af at møblere lejligheden, nu lægges
der op til at søge om midler hertil, og dernæst involvere
medlemmerne til hvad der skal bruges.
■ Nøgleboks:
● Kan udsættes pga. facade renovering.
● Gustav har meldt sig til at sidde ejerforeningen.
8.
Ansøgning til HB ad møbel tilskud (30 min)
Ansvarlig for punkt: FU
8.1.
Ansøgning (Opdateres løbende)
8.2.
Der skal søges penge ved HB for at kunne have råd til møbler, ansøgningen skal
godkendes af rep inden denne kommer til HB
■ Der søges 40.000 hvis der bruges mindre går dette selvfølgelig tilbage til
aktivitetspuljen.
■ Tobias retter kommaer i ansøgning.
9.
Arbejdsdag i den nye lejlighed (20 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigenten
9.1.
Vi skal have pakket den nye lejlighed ud, dette kunne gøres med en hyggelig
arbejdsdag. Hvornår passer det rep?
■ Weekend passer folk bedst.
■ Folk spørger omkring sig ift at låne en bil.
■ Gustav laver doodle.
■ Medlemmer bør engageres efter d. 13/4 (efter ansøgning er gået igennem)
● Således at vi en weekend i maj kan købe ting i Ikea.
■ Michael kigger på et opslag, tobias supplere ham med indhold.
■ Tobias: Eventuelt vi bør spørge bredere end hvilken sofa der ønskes.
● Like hvad skal der ske i lejligheden.
■ Michael: Har vi penge vi kan bruge?
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■
■
■

Gustav: gerne lav nogle bogpriser, eller brug PR budgettet. Eventuelt
spørgeskema?
Tobias: vi har også gavekort til seaport liggende.
Konklusion: Der bruges facebook pr opslag. Fravælges spørgeskema
grundet der ønskes øget synlighed.

10.

Orienteringer fra national udvalg (15 min)
10.1.
Medlemsfordelsudvalg (MFU)
Månedens medlemsfordel: Mofibo, gratis i 45 dage. Bøger: Medicinske og kirurgiske cases til
700 kr (før 1299 kr).
Forsikringsdækning: I alt 3299 medlemmer: 4760 = 69,3% af medlemmerne har forsikring
Kittelkort: Nye kittelkort under udvikling, eksempelvis med væskebehandling + specifikke kort som
SAKS har foreslået med bl.a. suturteknikker.
Igangværende projekter: FADL TUTORIALS. Ved interesse skriv til michael.pedersen@fadl.dk
Næste møde: 20. april
10.2.
UPU
■ Studieundersøgelsen har fået for få svar, både nationalt, men også internt i
aalborg. (28,5% af studerende vs 43 % tidligere)
■ Der bliver gjort et sidste forsøg på at opnå flere svar, spred budskabet til
dine venner på studiet.
■ UPU tager gerne imod flere forslag.
● Medicinerrådsmødet på torsdag d. 15/4
11.
OSCE kurset (10 min)
Ansvarlig for punkt: Per/ Gustav
- Tidligere år har der været holdt en OSCE kursus for 6. semester.
- Har tidligere været for alle der kan. (stort format)
- Gennemgik de forskellige stationer.
- Brugt som FADL promovering v. gratis undervisning af kvalificerede aalborg læger.
Objektivt undersøgelses kursus
- Mindre format
- Beregnet til studerende sidst på bacheloren.
- Underviser i alle undersøgelser der er i journal konceptet.
-

Forslag om at holde direkte eksamensforberedende OSCE kursus
Tobias: Fagligt er objektivt undersøgelses kursus dækkende.
12.
Orienteringer fra lokale udvalg (10 min)
Ansvarlig for punkt: Tovholder for de respektive udvalg
12.1.
Arrangementsudvalget (AU)
House warming for Aarhus og Aalborg repræsentantskab den 25. Juni?
12.2.
Kursusudvalg (KU)
Afholdt møde d. 30/3. Der er ikke kommet nye retningslinjer for indendørs foreningsaktiviteter,
derfor må vi gå ud fra forsamlingsforbud på 5.
Ændringer er vist nede i skemaet.
Nyt KU møde om ca. en uge for at lave plan for resten af april.
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Nye kursusansvarlige
12/5: Psykiatri - MP
3/5: Akut Neurologi - PS, (evt. MP)
NY AKTIVITETSOVERSIGT PR. 1. APRIL

12.3.
12.4.

Rekrutteringsudvalg (RU)
FADL Fonden (FF)
■ Der er blevet uddelt penge til GOP, MR og Partylogisk Institut
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12.5.

Lokalt medlemsfordele udvalg (LMFU)
■ Møde i MFU d. 30. marts
● Skrevet ud til folk.
● Svar fra nogle enkelte.
■ Sexlegetøj som medlemsfordele
● Søren Brostrøm siger sex er sundt.
● Skal ses som enkelt rabat, ikke som stort samarbejde.
● Let intern uenighed, derfor tager vi det op i rep.
- Kan vi stå inde for sexshop.
● Tobias adspørger at folk der taler imod dette, skal forklarer hvorfor at
sexlegetøj er moralsk forkasteligt.
● Mathias: Kan man som fagforening 2021 have et samarbejde med en
sexshop, svært at svare på PR mæssigt. Til Tobias’ kommentar så er
der nogle som har en sur fornemmelse i maven selvom der ikke er et
logisk argument imod det.
● Konklusion: (via afstemning, Livs er talt med som imod.)
- Da der kun er 9 tilstede laves ur-afstemning via face.
- For 7 vs 2 imod (3 med liv) Test forsøget.

12.6.

Lokalt arbejdsmarkedspolitisk udvalg (LAPU)
■ Intet sket.
PR-udvalg (PRU)
■ PR. generelt på low blus indtil studie undersøgelsen.
■ Lejligheds PR snakket under møde.
■ Objektiv undersøgelses PR
Boligudvalg (BU)

12.7.

12.8.

13.
Mødeplan til orientering (5 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
Bemærkning: Mødeplan gennemgås; ændringsforslag kan tages op
1.1.
Tir 4. maj
1.2.
Fre 25. juni (Med efterfølgende sommerfest)
1.3.
Lør 28. august (Heldagsmøde)
1.4.
Ons 15. september
1.5.
Fre-søn 24 - 26 september LREP
1.6.
Tir 5. oktober
1.7.
Lør 16. oktober (Generalforsamling)
1.8.
Man 18. oktober (introduktionsmøde for nyt rep)
1.9.
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.
Langsigtet strategi mht uddeling af kittelkort
Der kommer mange henvendelser ang kittelkort. Måske der bare skulle laves et FADL Opslag, i
stedet for at en person svarer på henvendelser?
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14.2.

Den meget aggressive auto besked på vores facebook

14.3.

Redigering af dagsorden forside til ny adresse

14.4.

Godkendte møder skal lægges op på FADLs hjemmeside
■ Skal sendes til kamilla kss@fadl.dk
■ Michael melder sig (alle møder ÷ marts møde). PL sender marts møde.
Næste møde:
■ Bør holdes fysisk med digital opkobling. , eventuelt udenfor hvis der ikke er
mulighed for internet før næste mød.

14.5.

15.
Hyggepunktet (Ingen tidsbegrænsning)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
1.10.
Repræsentantskabet opfordres til hygge i lejligheden såfremt corona passet anses
som gyldigt i FADL Aalborg, ad punkt 3.
1.10.1.
Ikke Gyldigt.

Side 7 af 7

