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Referat til repræsentantskabsmøde nr. 6 (KKR6) 

afholdes mandag d. 19. april kl. 16.15 på GoogleMeet 

 

Fremmødte på GoogleMeet: Ann, Anna, Christian, Clara, Emma, Frederikke, Gerda, Jo-

han, Josefine, Kaare, Linnea, Magnus, Malou, Marie, Mikkel, Moises, Morten, Peter, 

Rasmus, Sune, Thomas, Ulrik, William 

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Emma) 

Emma er valgt 

 

b. Valg af referent (Forslag: Gerda) 

Anna er valgt 

 

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Clara er valgt 

 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR5)* 

Ang. punkt nr. 3 – mangler uddybning omkring bekymringer, der blev stil-

let på mødet. Christian vil tilføje det relevante til referatet. 

 

e. Godkendelse af dagsordenen 

Kommentar omkring forsinket fremsendelse af budget, men budgettet-

gennemgås fortsat.  

Nye punkter: 
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-  punkt 20: støtteansøgninger 

- punkt 21: Puffs spørgeskema om studenterforskning 

Dagsorden godkendes. 

 

 

2. Årsregnskab* 

Gennemgang af årsregnskab 2020 for FADL København. På mødet vil Malene, 

der er regnskabsmedarbejde i Hovedforeningen og Kaj, der er vores revisor, del-

tage. Årsregnskab er ved indkaldelsestidspunkt ikke klar, og vil blive eftersendt 

hurtigst muligt.  

Ved Christian.  

 

Malene (sekretariatsmedarbejder) og Kaj (revisor) er gæster til mødet og præ-

senterer årsregnskabet.  

- Indtægter: fald i kontingent-indtægter, svarende til 10% medlemsfald og ca. 

350 t.kr. mindre i indtægt. 

- Resultat: Resultat før finansielle poster og uden øvrige finansielle omkostnin-

ger er et overskud på 398 t.kr. Dette er altså resultatet for kredsen isoleret 

set i 2020. Overskuddet skyldes færre udgifter grundet corona.  

- Forlaget: Samlet overskud for KKR for 2020 på 1 mio. kr. gr. overskud i forla-

get 

o Værdistigning på 1.359 t.kr. på aktier i forlaget 

- Gæld: Der er realkreditlån på B26 på 550 t.kr. (langfristet) og 103 t.kr. (kort-

fristet, skal afdrages i 2021) – det overvejes at tegne et nyt lån, mhp. flere 

penge til medlemmerne. Christian vil vende dette på et senere møde, når han 

har fået svar fra banken. 

 

Regnskabet godkendes. 
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3. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Medlemstal* 

ii. Status på igangværende projekter*  

Mental sundheds-gruppen er i kontakt med andre aktører på KU og 

regner med at mødes med disse i maj mhp. planlægning af mental 

sundheds-uge. 

iii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

Se senere. 

iv. Kursusudvalget 

Der undersøges muligt samarbejde med de andre kredse, så fore-

drag kan afholdes på tværs af landet.  

v. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Fortsat arbejde med video. 

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

Se senere. Til næste møde skal der ses på regler for opsigelsesperiode og 

budget. 

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

Der har været generalforsamling i lægernes pension med 6 delege-

rede fra HF, hvor det bl.a. blev besluttet, at valgperioden for dele-

gerede ændres fra 1 til 2 år. Dette giver problemer ift. valgbarhed 

af FADLs delegerede fra 2022 og frem. 

Godt i gang med arbejdet med Brug de Lægestuderende i Psyki-

atrien. 

Overskud i HF gr. nedsat aktivitet. 

Sundhedspolitik diskuteres til LREP4. 

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  
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iii. Overenskomstsudvalget (OU) 

Se senere. 

iv. Lægevikargruppen (LVG) 

Se senere, dertil skriftlig meddelelse. 

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Medarbejder- og kompetencestyrelsen er indvilliget i at lade ka-

rensperioden på ansættelseskontrakter nedsætte. Nu mangler der 

kun underskrifter på overenskomsten. 

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Arbejde med FADL tutorial og møde med vagtbureauet i morgen 

mhp. samarbejde fx ved SPV-uddannelsen. 

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Se senere. 

e. FADLs Forlag  

Saxo premium giver adgang til 15 FADL-bøger som e-bog. 

f. Andre  

 

4. Orientering om FADLs Vagtbureau 

Der er ansat ny direktør i FADLs Vagtbureau. Mundtlig orientering om dette. 

Ved Christian.  

 

Der er blevet ansat en ny direktør, Claus Hovej, som tiltræder d. 1/5-21.  

 

5. Eksamensforberedende kurser 

De sidste detaljer vedr. afholdelse af eksamensforberedende kurser er faldet på 

plads. Orientering herom, og diskussion af videre forløb. 

Ved Christian. 
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Datoerne er fastlagt for afholdelse af CKK- og BHB-suppleringskurser for 1. se-

mesterstuderende. Dertil er der forberedt datoer for backup-kurser, hvis det bli-

ver aktuelt. 

 

Undervisere er endnu ikke fundet, men der arbejdes på sagen. 

 

 

6. Muligt samarbejde med CAMES* 

Der er afholdt 2. møde med CAMES vedr. muligt samarbejde. Som bilag findes 

referat af mødet. Oplæg til diskussion af videre forløb. 

Ved Christian. 

 

2. møde med CAMES har været afholdt, hvor rammerne for et evt. samarbejde 

blev videre diskuteret og forsøgt at afgrænse. Oplægget fra arbejdsgruppen er: 

Tidsplan: næste semester 

Kursustype: 1 stk. kursus i ultralyd.  

Økonomi: FADL-medlemmer får halv pris, enten som egenbetaling eller hvor 

FADL dækker udgiften.  

Drift: CAMES står for driften.  

Markedsføring: CAMES vil gerne have, at FADL hjælper med markedsføringen.  

 

Der laves ligeledes et oplæg omkring CAMES med eksempler fra nuværende og 

tidligere episoder. Der bliver italesat uheldige hændelser og dårlige arbejdsfor-

hold i perioden 2017 til nu.  

 

Der lægges op til diskussion. 

- Denne diskussion handler specifikt om CAMES RH. 

- Det understreges, at FADL både er en fagforening og en interesseorganisa-

tion. 
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- Kommentar omkring at de præsenterede forhold er i fortid. UL-undervisning 

kunne være en god medlemsfordel, som passer godt til vores opgave som in-

teresseorganisation.  

- Forsigtighed omkring samarbejde med en virksomhed, som ikke opfylder vo-

res overenskomst.  

- Kommentar om, at FADL som fagforening har interessekonflikt med at indgå 

i et samarbejde med en arbejdsgiver, som bruger vores overenskomst.  

- Der stilles spørgsmålstegn ved, om man kan adskille det at tilkøbe et UL-

kursus som et produkt vs. at lave et decideret samarbejde med CAMES. 

- Lignende kursus ligger i de faglige basisgrupper, så behovet er muligvis ikke 

så stort. 

- Der udtrykkes bekymring for, at et samarbejde med CAMES kan medføre, at 

medlemmerne ikke føler, at FADL kan agere upartisk i problematikker, hvor 

 CAMES er involveret. Derved mister FADL integritet som fagforening.  

 

Afstemning: Ønsker vi at lave samarbejde med CAMES RH ud fra materialet, 

som det foreligger? 

Ja – 2 

Nej – 12 

Blankt – 7  

 

Det besluttes, at vi ikke ønsker at samarbejde med CAMES RH ud fra nuvæ-

rende materiale. 

Christian orienterer CAMES om dette.  

 

 

7. OK21 

Seneste opdateringer på OK21. 

Ved OK-formændene.  
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Promovering af OK21-resultat med videoer på Facebook mv. 

NOVO-screeningssagen: manglende overarbejdstillæg for podere. Vendes på 

næstkommende OK-møde. 

Pålagte kursusaktivitet – det skal sikres, at vagttager ikke udnytter denne nye 

del af den nye overenskomst ved fx at tage gentagne brandkurser. 

 

8. Boligsagen 

Orientering om Boligsagen i Region Sjælland. 

Ved Thomas.  

 

Der har været voldgiftsmøde mellem regionen og FADL, og dommen er ikke fal-

det endnu.  

 

9. FADLs Hjemmeside* 

Der er vedtaget ny procedure for opdatering og vedligeholdelse af FADLs hjem-

meside. Som bilag findes oversigt. Diskussion om fremadrettede arbejde, og 

’valg’ af interesserede repræsentanter til at fortsætte udviklingen af hjemmesi-

den. 

Ved Christian.  

 

Sekretariatet står for ændringer og revision af hjemmeside mhp. kontinuitet i 

sprog og design. 

tilføjelser og rettelser kan sendes til hjemmeside@fadl.dk  

Der lægges op til at lave et hjemmeside-udvalg med Bettina ift. større ændringer 

i design eller indhold af hjemmesiden. Moisés vil gerne være med.  
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10.  FADLs Samværspolitik* 

Orientering om arbejdet med FADLs Samværspolitik. Vedlagt som bilag.  

Ved William.  

 

Udkast til organisationscirkulære. 

Der kommer forslag til ny formulering af ”Grænseoverskridende adfærd tolere-

res under ingen omstændigheder og vil blive sanktioneret efter konkret vurde-

ring”. Det nye forslag skal godkendes til næstkommende HB-møde.  

 

Man er velkommen til at skrive til William, hvis man har ideer til ændringer.  

 

11.  Markedsundersøgelse fra FADLs Forlag* 

FADLs Forlag ønsker at lave en markedsundersøgelse. Udkast findes som bilag. 

Oplæg til diskussion af spørgerammer og mulige tilføjelser.  

Ved Moisés.  

 

Erik har på vegne af FADLs forlag lavet en spørgeramme ift. strategi for fremti-

den. Der lægges op til, at KKR tager stilling til tilføjelser eller ændringer. 

 

Forslag: 

- Yderligere spørgsmål omkring abonnementsløsning og generelt brugen af e-

bog. 

o Kan e-bog erstatte fysiske bøger?  

o Hvor mange bruger e-bøger? 

- Mere fokus på plagiat og understrege af undersøgelsen er anonym 

 

Man må gerne skrive til Moisés, hvis man har forslag til spørgsmål. 
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12.  National psykologhjælps ordning  

Der er på nationalt plan vedtaget en psykologhjælpsordning, der er et tilbud til 

alle FADL-medlemmer. Ordningen vil omfatte støtte til første fire besøg hos psy-

kolog, hvor FADL finansierer det første besøg 100%, og de resterende 50%.  

Ved Christian.  

 

Ordningen præsenteres. I KKR dækker vi i øjeblikket 3 besøg hos psykolog 

100%.  

 

13.  Kredscirkulære nummer 6, psykologhjælp* 

Oplæg til diskussion og vedtagelse af kredscirkulære nummer 6, efter Hovedbe-

styrelsens tiltag med national psykologordning. Udkast til opdateringer som bi-

lag.  

Ved Christian.  

 

Cirkulæret præsenteres, og der stilles forslag om at tilføje  

- Et link med en oversigt over alle de psykologer, der er autoriseret i Danmark 

(www.psykologeridanmark.dk) 

- En guide til refundering af de første 4 psykologbesøg 

 

Christian kigger videre på ovenstående. 

 

KKR godkender ændringerne i kredscirkulæret, således KKR finansierer de re-

sterende 50% af de tre psykologbesøg, hvor HF dækker den første halvdel. 

 

14.  Studieundersøgelsen 

Status på Studieundersøgelsen, herunder deltagelsesprocent. Oplæg til diskus-

sion af endelige tiltag før deadline.  

Ved Christian.  
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Mere end 1100 KU-studerende har besvaret studieundersøgelsen, svarende til 

31% af alle studerende på KU. Fremgang i forhold til 2019! 

 

Clara understreger, at man stadig gerne må dele studieundersøgelsen. 

 

15.  Valg af nyt bestyrelsesmedlem til Københavns kreds og Vagtbureauet 

Mads er blevet læge, og udtræder af bestyrelserne i Københavns kreds og Vagt-

bureauet. Emma oprykker som ordinært medlem af disse bestyrelser, Josefine 

oprykker som 1. suppleant og Clara oprykker som 2. suppleant. Vi skal således 

vælge ny 3. suppleant. Valgbare er alle ordinære repræsentanter.  

Ved Christian.  

 

Christian præsenterer arbejdet i bestyrelsen til København kreds og Vagtbu-

reauet. 

Søren opstiller og vælges som 3. suppleant til København kreds og Vagtbu-

reauet. 

 

 

16.  Valg af nyt Hovedbestyrelsesmedlem 

Mads er blevet læge, og udtræder af Hovedbestyrelsen. Linnea oprykker som or-

dinært medlem, Thomas oprykker som 1. suppleant, Søren oprykker som 2. sup-

pleant og Peter oprykker som 3. suppleant. Vi skal således vælge ny 4. supple-

ant. Valgbare er alle ordinære repræsentanter.  

Ved Christian.  

William præsenterer arbejdet i hovedbestyrelsen.  

Morten opstiller og vælges som 4. suppleant til hovedbestyrelsen. 
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17.  Valg af observatør til Lægeforeningen Hovedstadens psykiatriudvalg 

Vi har fået en invitation af Lægeforeningen Hovedstadens psykiatriudvalg. Før-

ste møde afholdes den 25. maj. Valgbare er både suppleant og repræsentanter.  

Ved. Christian. 

 

Thomas opstiller og vælges som observatør til Lægeforeningen Hovedstadens 

psykiatriudvalg. 

 

18.  Evaluering af socialt arrangement 

Evaluering af ’eventyret rundt i København’. 

Ved arrangørerne.  

 

Arrangørgruppen synes, at arrangementet gik godt og vil gerne have inputs.  

Repræsentanterne havde også en dejlig dag.  

 

 

19.  1. Maj 

Oplæg til diskussion vedr. afholdelse af 1. maj. AFU er også begyndt at forbe-

rede.  

Ved Anna.  

 

AFU planlægger at lægge videoer med brandtaler op på Facebook. 

Kaare og Mads vil gerne holde tale. 

Forslag om, at repræsentantskabet kan mødes udendørs d. 1. maj, da forsam-

lingsforbuddet er løftet til 25. 

Forslag om at lave skattejagt via app. 

Forslag om at udskænke øl på FADL. 
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Forslagene tages med til møde i AFU, og man er velkommen til at skrive til Anna, 

hvis man gerne vil være med. 

 

20. Nyt punkt: Støtteansøgninger 

Vi har modtaget støtteansøgninger fra Rusvejledningen på Medicin og SATS. 

Disse er eftersendt til repræsentantskabet.  

 

Rusvejledningen på Medicin søger om 60 t.kr. 

Afstemning: 

Ja - 13  

Blank - 6  

Rusvejledningen på Medicin får 60. t.kr.  

 

SATS søger om støtte til at gøre deres månedsmøder mere attraktivt med ga-

ver/konkurrencer eller lignende. Der forelægger ikke et konkret beløb. 

- Forslag om at give SATS 3000 kr. til gaver mv. 

- Forslag om at konkretiserer deres ansøgning med et beløb eller bøger, eller 

hvad de gerne vil have. 

Christian vender tilbage til SATS mhp. konkretisering. 

 

21. Nyt punkt: Puffs spørgeskema om studenterforskning 

William og Christian er blevet kontaktet af Puff mhp. at undersøge forholdene 

for studenterforskning. Puff har udarbejdet et spørgeskema, som repræsentant-

skabet har eftersendt. De vil gerne have hjælp til PR og evt. deling af deres 

spørgeskema.  

 

Der tales for at dele spørgeskema og generelt er der stor opbakning omkring 

projektet, og det er ligeledes et af vores politiske mål. 
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Det besluttes af KKR gerne vil støtte Puff med deling af spørgeskema og andet 

PR.  

 

22.  Sommerfrokost  

Diskussion vedr. mulig sommerfrokost. Valg til arbejdsgruppe hertil.  

Ved Anna.  

 

Bestyrelsen har snakket om, at det kunne være fedt med en sommerfest i KKR 

som kompensation for tabt social fortjeneste og ingen julefrokost.  

 

Arbejdsgruppe: William, Mikkel, Sune, Morten, Christian, Søren, Linnea, Anna. 

Anna indkalder til møde i arbejdsgruppen. 

 

23. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

HB-møde blev afholdt tirsdag, 13. april. Næste HB-møde er den 5. maj. Umid-

delbart ikke nogen planlagte punkter endnu.  

 

24. Mødekalender 2020-2021* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag 

 

25. Snackansvarlige til næste møde 

Såfremt næste møde er fysisk, vil William og Christian meget gerne være snack-

ansvarlige.  

 

Mødet afholdes fysisk, men man kan naturligvis også deltage på zoom. 

 

26. Eventuelt 

Forslag om at lave en arbejdsgruppe, som kan kigge på overenskomst for læge-

studerende i almen praksis. 
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