
Foreningen af Danske Lægestuderende 

Københavns Kredsforening 

 

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N | 

Tlf.: 3520 0250 | 

Mail: kkf@fadl.dk | www.fadl.dk | 

Referat til repræsentantskabsmøde nr. 5 (KKR5) 

afholdes den 11. marts 2021 kl. 16.15 på GoogleMeet 

 

Afbud: Magnus 

Tilstedeværende ved mødet: Amalie, Ann V., Anna B., Clara J., Emma M., Gerda H., Jo-

han V., Josefine D., Kaare S., Linnea G., Mads K., Malou T., Marie G., Moisés S. Z., 

Morten L., Peter S., Rasmus B., Sune H., Thomas T., Ulrik N., William W., Frederikke P., 

Søren, Sune, Christian.  

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Linnea) Linnea er valgt  

b. Valg af referent (Forslag: Sune). Ann er valgt.  

c. Valg af SoMe ansvarlig Linnea 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR4)* 

Godkendt med følgende ændringer: 

Overskrift skal ændres.  

Der skal noteres, hvem der var tilstede ved mødet.  

 

e. Godkendelse af dagsordenen 

Nyt punkt 6: Studieundersøgelsen  

 

2. FADLs Vagtbureau  

Der gives på mødet en mundtlig orientering om status på ansættelsesprocessen 

af ny direktør for FADLs Vagtbureau 
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v. Christian 

God økonomi og god vagtdækning.  

Ny direktør: Frist for ansøgningerne er 15. marts. Mange ansøgninger allerede. 

Ansøgningerne behandles tirsdag d. 16. marts.   

 

3. Muligt samarbejde med CAMES* 

Christian, Linnea og Frederikke har været til et indledende møde med CAMES, 

vedr. evt. kommende samarbejde. Oplæg til diskussion af området, og om det er 

noget vi skal gå videre med.  

Som bilag findes et kort overblik over første møde.  

v. Christian  

 

Oplæg fra Christian: Der er været afholdt møde med CAMES (deltagere Linnea, 

Frederikke og Christian). CAMES har et ønske om mere undervisning til de stu-

derende i kliniske færdigheder. De vil gerne lave et samarbejde med FADL både 

henvendt til folk tidligt på studiet og sidst på studiet. Meningen er, at CAMES 

står for meget af det praktiske ved kursuserne.  

 

Vi er som udgangspunkt positivt stemt over for dette, men der er nogle bekym-

ringer:  

- Vi skal passe på ikke at miste fokus på vores andre nyligt startede projekter 

så som de eksamensforberede kurser. Dette bliver dog formentlig ikke et 

problem, da de først ønsker et samarbejde efter sommerferien.  

- Vi skal være opmærksomme på, at vi ikke med CAMES laver kurser som vi 

allerede udbyder.  

- Vi har tidligere haft diskussion med CAMES vedr. medarbejder-sager, hvor vi 

ikke har været enige i CAMES’ håndtering af disse, og valgte at støtte vores 

medlem. Dette aspekt skal vi også huske i et evt. fremtidigt samarbejde.  
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Beslutning: Der er enighed om at gå videre med dette samarbejde (afstemning: 

16*ja/4*nej/1*blankt). Vi skal have uddybet, hvad der ønskes med dette samar-

bejde fra deres side af.  

 

 

4. Eksamensforberende kurser* 

Der har været afholdt første møde i arbejdsgruppen vedr. eksamensforberende 

kurser. På mødet præsenteres udkast.  

Som bilag findes ”business-case” omhandlende økonomien samt referat fra før-

ste møde i arbejdsgruppen.  

v. Christian 

Oplæg fra Christian: Der har været møde igen. Bilag: business case  

I år bliver fokus 1. semester som en prøveordning.  Der vil blive anholdt et kur-

sus i cellens kemiske komponenter + et kursus i basal humanbiologi, men der er 

mulighed for afholdelse af ekstra kursuser, hvis der er efterspørgsel til det.  

 

Afstemning: prisen for et kursus:  

100 kr./dag: Antal stemmer: Ja: 19; nej: 1, blankt: 1 

150 kr./dag: Antal stemmer: Ja: 6; nej: 14; blankt: 1 

Følgende pris er vedtaget: 100 kr., per dag 

 

Afstemning: Giver FADL mad, når vi afholder kursuser 

Ja: Antal stemmer: 3 

Nej: Antal stemmer: 15 

Blankt: Antal stemmer: 3  

Følgende er vedtaget:  Nej  

 

Afstemning: Snacks til kursuser 

Ja: Antal stemmer:2 
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Nej: Antal stemmer: 13 

Blankt: Antal stemmer:6  

Følgende er vedtaget: Nej  

 

 

5. OK21 Opdatering 

Opdatering på OK21 forhandlingerne fra OU, LVG og UAU.  

v. OK-udvalgene  

OU:(ved Kaare): Vi blev færdige i går. Det er gået rigtig godt.  

Hvad er der i hovedtræk i den nye aftale: 

- Samlet aftentillægspulje. Klokken 14.00-regelen er afskaffet.  

- Ekstra lønstigning på 5 %- VestDK: 80 øre mere/time og resten af DK får 40 

øre mere/time.  

- Udvidet retskrav er skrevet ind i aftalen som et kommende samtale punkt de 

næste 3 år.  

- Bedre barselsordning. Man får nu dagssats i 2 uger efter fødslen. Kvinder får 

også dagsløn 4 uger før fødslen.  

- Løn ved kursuser/faglige opdateringer der ligger uden for arbejdstimen.  

- Pensionsordning: Tjener man mere end fribeløbet og skal betale sin SU til-

bage kan man nu få dem udbetalt til pension i stedet for.  

- Hepatitisvaccination (3 styks) til alle der kan gennemføre et SPV-kursus.  

 

LVG:(Ved Thomas):Thomas har sendt et LVG-bilag ud. De glæder sig til de af-

sluttende forhandlinger i morgen.  

 

UAU (Ved Mads): Vi har skrevet aftale i dag.  

- Det er blevet lovet, at vi skal have styr på pension 

- Grundsikring af dem, der ansættes på blokstruktur 

- Generelle lønstigninger  
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6. Studieundersøgelsen 

Ved Clara:  

Fokus har været på at køre samme stil som tidligere år, så vi kan lave en sam-

menligning.  

Tilføjelser i grove træk 

- Region Sjælland sporet er tilføjet  

- COVID og forsinkelser 

- COVID og trivsel   

- Ellers er der lavet en række ændringer af formuleringer  

 

Bliver sendt ud efter OK21 er overstået.  

 

 

7. Ombygning B26 

Mundtlig orientering om status på B26 ombygning, og oplæg til diskussion af 

udkast til ny Repræsentantskabslokale.  

v. Christian  

Det er kommet foreløbige priser fra håndværkere på den store renovation. Om-

bygningen er forventet afsluttet i slutningen af 2021. 

Repræsentant lokalet: Erik foreslår, at vi kan rykke hulen til den våde kælder, 

hvor der er dør ud til gården. Der er stemning for dette.  

 

8. Rekrutteringsgruppen 

Der er afholdt møde i rekrutteringsgruppen, og der ønskes input til følgende em-

ner; oplæg for repræsentanter, fastholdelse af repræsentanter, PR-udvalg.  

v. Linnea 
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Der er holdt møde i rekrutteringsgruppen. De ønsker diskussion om følgende 

punkter: 

- Opdragsholder udefra der kan give nogle gode råd til marketing/branding af 

FADL 

o God ide at gøre dette, da dette er en central problemstilling.  

o Kunne man tage det videre til et L-REP? 

- Fastholdelse af repræsentanter  

o Det er nok uden for rekrutteringsgruppens rammer.  

o Jose, Anna, Clara og Malou er allerede i gang med dette. De vil gerne 

arbejde videre med dette, men ønsker mere hjælp.  

- PR-udvalg: Hvordan er vores ansigt udadtil på fx Facebook? De foreslår 

møde med Kamilla.  

o Jose, Anna, Emma og William vil gerne med til dette møde med Ka-

milla. 

o Jose er tovholder og indkalder til møde  

 

 

9. Corona (vaccine) fest 

Rekrutteringsgruppen ønsker at afholde en kæmpe sommerfest inspireret af 

Gårdfesten i Aarhus. Der ønskes tilkendegivelse af, hvem der gerne vil være med 

til at arrangere denne fest.  

v. Linnea 

Tanken er lidt alla gadefest.  

Arbejdsgruppe der ønsker at arbejde med dette: Christian, Anna, Jose, Johan, 

Morten, Emma, Ulrick, Malou, Linnea, Søren  

Tovholder: Anna indkalder til møde.  
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10. Instagram Takeover* 

Instagram Takeover / Mød en Repper er startet op, og første to repræsentanter 

har været på. På mødet vil projektet blive uddybet.  

Som bilag findes introduktion til konceptet samt en Instagram how-to guide. Se-

parat bilag.  

v. Josefine 

Hvad skal man gøre som instagram-takeover? Se bilaget som Jose har lavet.  

Kaare, Jose og Linnea har lavet en takeover indtil videre.  

Opfordring til at flere melder sig.  

Ny Instagram konkurrence: Nettegavekort kan udloddes  

 

11. Mental sundhed 

Der har været afholdt møde i mental sundhed gruppen. Status på arbejdet og in-

put fra repræsentantskabet.  

v. Rasmus og Josefine 

Oplæg fra Jose: Vi arbejder med et mental sundhedsevent i efterårssemesteret. 

Evt. med brug af data fra studieundersøgelsen i dette oplæg. Vi ønsker samar-

bejde med flere gruppe på Panum herunder fx pusterummet  

- Desuden skal der sættes fokus på FADL Københavns medlemsfordel med 

psykologhjælp.  

 

12.  Kredscirkulære nummer 6* 

Kredscirkulære nummer 6, der omhandler tilbuddet og psykologhjælp gennem 

FADL København er udløbet i år. FADLs Hovedforening kigger på muligheden 

for, at psykologhjælp skal være en national medlemsfordel.  

Ønske om, at opdatering af kredscirkulære nummer 6 udskydes, indtil arbejdet i 

FADLs Hovedforening er færdigt.  
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Som bilag findes kredscirkulære nummer 6, uden rettelser.  

v. Christian  

 

Uddybning fra Christian: Rigtig god medlemsfordel. Flere og flere bruger denne 

ordning. Medlemstilbuddet er bragt op nationalt. Christian foreslår vi afventer 

med opdatering indtil der er en national beslutning fra hovedbestyrelsen.  

 

13.  Generalforsamling i FADLs Forlag 

Der er generalforsamling i FADLs Forlag den 6. maj. Vi skal tage stilling til føl-

gende; 

Valg af to repræsentanter fra FADL København til FADLs Forlags bestyrelse 

Valg af professionelle bestyrelsesmedlemmer. Erik Harrs valgperiode udløber, og 

kan forlænges af ejerkredsen. Rikke Esbjergs valgperiode udløber ikke, og hun 

vil automatisk fortsætte som bestyrelsesmedlem, medmindre ejerkredsen aktivt 

vælger dette fra.  

Hvis man ønsker at opstille til FADLs Forlags bestyrelse, og gerne vil høre mere 

om arbejdet, er man velkommen til at kontakte Niels Bjørn eller Moisés.  

v. Christian og Moisés.  

Christian: Generelforsamlingen ligger i maj måned. Vi skal vælge 2 studerende 

fra FADL-København til denne bestyrelse.  

 

Opstillede til posterne: Moisés, Johan  

Valgt til posterne: Moisés, Johan  

 

Desuden skal der vælges 2 professionelle bestyrelsesmedlemmer 

- Vi ønsker at fortsætte med Erik Harr og Rikke Esbjerg 
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14.  RepWeekend 

Repræsentantskabsweekend er planlagt til marts måned.  

Det bliver urealistisk at afholde grundet coronarestriktioner, og Bestyrelsen øn-

sker, at rykke datoen. Forslag til ny weekend er 21. - 23. maj.  

På mødet skal vi fastlægge ny dato.  

v. Christian 

Uddybning fra Christian: meget vigtig weekend, meget lærelig og meget hygge-

ligt!  

Den nye dato er vedtaget.  

 

15.  Landsrepræsentantskabsmøde 

Sidste orienteringer om Landsrepræsentantskabsmødet i marts måned.  

v. William 

Der er ingen ændringer i planen. Det er stadig et online møde.  

 

Christian sender mail ud i aften. Man skal tilkendegive om man kommer eller ej 

til mødet.  

 

16.  Evaluering af FADLs hjemmeside 

Arbejdet med ’første revision’ af FADLs hjemmeside er begyndt. Der dukker ind-

imellem små fejl / mangler op, og der ønskes en løbende opdatering af disse.  

Oplæg til diskussion og proces for dette. 

v. Christian  

Uddybning fra Christian: Der er nogle medfødte børnesygdomme ved den nye 

hjemmeside.  

Ændringer/fejl kan skrives direkte til Christian eller Bettina fra sekretariatet.  
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17.  Socialt arrangement 

Information og lille ’teaser’ for aktivitet søndag efter Landsrepræsentantskabs-

mødet.  

v. Arrangørerne  

Socialt arrangement fra klokken 11-14 på søndag. 

Opfordring til at de sidste tilmelder sig via Facebook.  

 

18. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

FADLs Hjemmeside 

National psykologordning  

Der stilles forslag om Lægernes pensionskasse og deres valg. Dette tages på et 

andet planlagt hovedbestyrelsesmøde. Mere information følger.  

 

19. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag 

Der er ingen opdateringer for KKR. 

 

20. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Medlemstal* se bilag  

ii. Status på igangværende projekter* Se tidligere. Husk vores 

snapchat gruppe.  

iii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU) Konkurrence ift. kvin-

ders internationale kampdag.  

iv. Kursusudvalget Vi har forsøgt med 3 online kursuser. Afventer 

svar.  
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v. Medlemsfordelsudvalget (MFU) Vi er ved at rydde op i de lokale 

fordele. Ann er blevet tovholder på dette.  

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) Der er blevet lavet optagelser til videoer.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB) Se tidligere. Desuden skal der også 

ansættes en ny sygeplejerske.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

Lægelig videreuddannelse: mødet er udskudt.  

God gang i ”brug de lægestuderende i psykiatrien”.  

Yngre læger har ekstraordinært bestyrelsesmøde på mandag. William del-

tager i dette møde.  

i. Hovedforeningsformanden 

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

iii. Overenskomstsudvalget (OU) Se tidligere 

iv. Lægevikargruppen (LVG) Se tidligere 

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) Se tidligere 

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU)  

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) Se tidligere 

e. FADLs Forlag 

Det er gået godt i 2020, og i 2021 ser det også fornuftigt ud.  

f. Andre  

 

21. Snackansvarlige til næste møde 

Såfremt næste møde kan afholdes fysisk, vil Christian og William gerne tage 

snacks med.  

 

22. Eventuelt  

Husk at melde afbud og eventuelle forsinkelser til mødet.  

 

Med venlig hilsen 
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Christian Benson 

Kredsformand, FADL København 
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