Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 (KKR1)
AFHOLDES KL. 16.15 I KANTINEN
AFBUD:
TIL STEDE: Hele repræsentantskabet
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet.
FORSLAG TIL DAGSORDEN
1. Formalia
a. Valg af dirigent (Forslag: Claas)
Claas er valgt
b. Valg af referent* (Forslag: Niels Bjørn)
Kaare er valgt
I bilag findes guiden ”God referentpraksis i FADL”.
c. Valg af SoMe ansvarlig
Emma er valgt
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR10)*
Der sættes ind hvad vi beslutter i forhold til månedsbetaling.
e. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med rettelser
2. Navnerunde
Alle præsenterer sig selv.
3. DEBATPUNKT
V. Claas
Der diskuteres et punkt der er meget oppe i tiden.
4. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet*
Forretningsordenen for repræsentantskabet gennemgås med præsentation af ændringerne, inden den godkendes.
I bilag findes nuværende samt opdaterede forretningsorden.
V. Moisés
Moises præsenterer de rettelser der er fundet til forretningsorden
Der er ikke nogle indholdsmæssige rettelser.
Den nye forretningsorden er godkendt!
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5. Beretning om foreningsdrift i det forgangne foreningsår samt generalforsamlingen*
Beretninger fra det forgangne år findes i bilag.
V. Linnea
Linnea beretter om det forgangne år.
6. Godkendelse af vedtægtsændringer*
Generalforsamlingen stemte for samtlige vedtægtsændringer, hvorfor de nu skal godkendes i repræsentantskabet.
V. Linnea
Vedtægtsændringsforlag er blevet godkendt til at blive sendt videre til Hovedbstyrelsen.
7. Beretning om det afholdte valg til repræsentantskabet
Der var i år 28 kandidater på valg. 265 medlemmer har stemt til valget, hvilket giver en
stemmeprocent på 12,6 %. Der er i alt afgivet 1443 stemmer, hvoraf 19 var blanke.
Valgresultatet bliver offentliggjort på hjemmesiden og kommer desuden i MOK i den
førstkommende uge.
V. Linnea
Linnea beretter om valgets forløb.
8. Valg af kredsformand
Kredsformanden vælges ved simpelt flertal. Valgbare og stemmeberettigede er de 21 repræsentanter.
Linnea Beretter om det man laver som Kredsformand.
Opstillede
Christian Benson
Valgt
Christian Benson
9. Valg af bestyrelsen
Bestyrelsen vælges ved simpelt flertal. Valgbare og stemmeberettigede er de 21 repræsentanter. Bestyrelsen i Københavns Kredsforening er ligeledes bestyrelse i FADL Københavns Vagtbureau
Claas beretter om hvad Bestyrelsen laver.
a. Valg af 6 ordinære medlemmer
Opstillede
Linnea, Morten, Clara, Anna, Amalie, Mads, Søren, Peter, Josefine, William
Valgte
William, Mads, Amalie, Anna, Morten, Linnea
b. Valg af 3 suppleanter
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Opstillede
Peter, Josefine, Søren, Emma, Clara.
Valgte
1. Suppleant Emma
2. Suppleant Josefine
3. Suppleant Clara
10. Tilmeldingen til kredsforeningens udvalg (lokale udvalg)
Repræsentanter og suppleanter kan melde sig til de lokale udvalg.
a. Kursusudvalget
Valgte: Frederikke, Ann, Marie, Gerda, Malou og Amalie
Frederikke indkalder
b. Lokalt medlemsfordelsudvalg
Valgte: Malou, Ann, Kaare, Claas, Nielsbjørn
Claas indkalder
c. Arrangement- og foredragsudvalget
Valgte: Josefine, Peter, Søren, Emma, Magnus, Amalie, Marie, Ulrik, Sune, Mikkel,
William, Anna, Christian.
Christian indkalder
11. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt flertal. Valgbare og stemmeberettigede er de
21 repræsentanter.
Kredsformanden er født medlem af hovedbestyrelsen.
William beretter om Hovedbestyrelsens arbejde
a. Valg af 3 ordinære medlemmer
Opstillede
Thomas, Josefine, Magnus, Moises, Anna og Mads.
Valgte
Anna, Mads og Moises
b. Valg af 4 suppleanter
Opstillede
Josefine, Linnea, Peter, Søren, Claas og Thomas
Valgte
1. Linnea
2. Claas
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3. Thomas
4. Søren
12. Valg til hovedforeningens udvalg
Bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt flertal. Valgbare og stemmeberettigede er de
21 repræsentanter og de 7 suppleanter.
a. Overenskomstudvalget
Kaare beretter om hvad OU laver
Valg af 4 medlemmer
Opstillede
Kaare, Morten, Johan, Moises, Rasmus.
Valgte
Kaare, Johan, Moises, Rasmus
b. Lægevikargruppen
Thomas bertetter om hvad LVG laver.
Valg af 4 medlemmer
Opstillede
Thomas, Ulrik, Gerda, Frederikke,
Valgte
Alle der er opstillet
c. Universitetsansattes udvalg
Magnus beretter om
Valg af 2 medlemmer
Opstillede
Mads og Magnus
Valgte
Mads og Magnus
d. Uddannelsespolitisk udvalg
William Beretter om hvad UPU laver
Valg af 4 medlemmer
Opstillede
Clara, Emma, Sune, Peter.
Valgte
De er alle valgte
e. Nationale Medlemsfordelsudvalg
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Malou beretter om hvad nMFU laver
Valg af 3 medlemmer
Opstillede
Malou, Peter, Ann
Valgte
Alle er valgte
13. Indstilling af kandidater til FADLs Forlags bestyrelse
Valgbare og stemmeberettigede er de 21 repræsentanter og de 7 suppleanter. Valget afgøres ved simpelt flertal.
Denne indstilling foreslås udskudt til foråret tættere på Forlagets generalforsamling.
Valget udskydes.
14. Rusintro e20
Den første rusintro afholdes torsdag d. 15. oktober og den sidste torsdag d. 19. september.
V. Anna
Anna beretter om rusintroen.
Nye rusintro må hellere end gerne få tildelt en dag, hvor de kan deltage i rusintro.
Der opfordres til at folk tager fat i deres 1. semesters venner.
Der berettes om hold der er lukket ned på grund af corona. Derfor brude man passe på.
15. Navneskilte til klinik*
Vi har tidligere haft et medlemstilbud om navneskilte til klinik og vi skal diskutere, om vi
fortsat ønsker dette tilbud.
I bilag ses et eksempel på navneskiltet samt et prisoverslag.
V. Linnea
Linnea spørge ud om folk synes vi skal bestille navneskilte.
Diskussion
Der diskuteres om det overhovedet er nogle af vores medlemmer vil have de her skilte. Der
forslås om vi skal have en nål ligesom sygeplejekserne. Der pointeres også fra forskellige at
beløbet er både stort og småt.
Beslutning
Skal FADL bestille navneskilte
For – 16
Imod - 5
16. Arbejdsgruppe for lægelig videreuddannelse
FADL har fået plads i tre af de fem udvalg der skal kigge på den lægelige videreuddannelse i løbet af det næste stykke tid.
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Der er valgt en repræsentant fra FADL til hver af de tre grupper og desuden er der internt
i FADL nedsat en national arbejdsgruppe. Denne er man fortsat meget velkommen til at
deltage i.
V. William
William orienterer om arbejdsgruppen.
Hvis man vil være med i arbejdet om lægelig videreuddannelse så skal man kontakte William.
17. Ryste-sammen dag
Der afholdes ryste-sammen dag for det nye repræsentantskab lørdag d. 14. november
2020, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Dagen vil både have et fagligt og socialt indhold.
V. Christian og Anna
Christian beretter om ryste-sammen dag. Der er noget overraskelse i det. Der sendes en
mail ud.
18. Podcast
Der er sendt et bilag ud om et nyt læreingspodcast til medicinstuderende. Der bliver spurgt
om FADL vil støtte dette podcast økonomisk.
Diskussion
Folk vil gerne have noget mere konkret at vide. Der forslås at man kan få ham til at søge en
støtteansøgning.
Beslutning
Linnea tager kontakt til ham for at høre mere.
19. Tshirts
Amalie spørger om folk er villige til at få en t-shirt af bedre kvalitet, men til gengæld får
man kun den t-shirt som repræsentant.
Diskussion
Folk synes det lyder som en god ide. Der opfordres til at man kontakter de andre FADL
repskaber.
Beslutning
Vi køber bedre T-shirts.
20. Dagordenspunkter til hovedbestyrelsesmøde
HB1 afholdes onsdag d. 4. november.
Claas og Wiliam Beretter om nogle bestemte punkter der kommer til HB mødet.
- Lægelig videreuddannelse
- Lægelig tjenestepligt.
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21. Mødekalender*
Til orientering findes mødekalenderen i bilag.
Husk at skrive alle møder for hele foreningsåret i kalenderen.
22. Meddelelser
a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)
i. Medlemstal*
Vedhæftet i bilag
ii. Status på igangværende projekter*
Der spørges ind til om SupKu er lukket? Det er det.
iii. Kursusudvalget
Det kører godt
iv. Medlemsfordelsudvalget (MFU)
Der sker ting og sager med GoBoat
v. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)
Der er corona.
b. Tillidsrepræsentanterne (TR)
Der skal ansattes 2 tillidsrepræsentanter, men ingen er meldt tilbage på jobopslagene. Der opfordres til at man tager fat i sine venner og spørger om de vil.
c. FADL København Vagtbureau (KVB)
Det går godt, der bliver lavet en masse hold. Der er ikke ligeså mange der dækker
vagter som under corona. Der skal laves flere SPV-kurser.
Der er et forskningsprojekt i gang, hvor folk kan få taget antistof test.
Der er snak om at lave en Guide i forhold til SU-fribeløbet her til corona.
d. FADLs Hovedforeningen (HF)
i. Hovedforeningsformanden
William fortæller om HF. Det står lidt stille i oktober grundet alle stiftende
møder og generalforsamlinger. Der laves program til LREP til november.
ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer
iii. Overenskomstsudvalget (OU)
Kaare beretter om OK21-uddannelseseminar.
iv. Lægevikargruppen (LVG)
Thomas beretter om Gentoftesagen.
v. Universitetsansattes udvalg (UAU)
Magnus beretter om UAU.
vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU)
Malou beretter om at nMFU skal til møde med tryg i næste uge.
vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
Arbejdet med studieundersøgelsen er begyndt.
e. FADLs Forlag
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Det går godt i forlaget.
f. Andre
Medicinerrådets generalforsamling bliver afholdt i morgen på panum kl 17.
23. Snackansvarlige til næste møde
KKR2 afholdes mandag d. 16. november kl. 16.15.
William og Sune er valgt
24. Eventuelt
William giver et shout out til alle de nye repræsentanter.

Med venlig hilsen
Linnea Gerdes
Kredsformand, FADL København
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