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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 10 (KKR10) 
MØDET AFHOLDES ONSDAG D. 9. SEPTEMBER KL. 16.15 I KANTINEN 
 
AFBUD: Thomas, Johan 
TIL STEDE: Linnea, Kaare, Mikkel, Clara, Claas, William, Anna, Viktoria, Frederikke, Olivia, Emma, 
Marie, Malou, Moisés, Maria, Magnus, Niels Bjørn, Peter, Christian  
HANG OUT: Josefine 
 
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 
 
FORSLAG TIL DAGSORDEN 
 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent (Forslag: Kaare) 

Kaare vælges 
b. Valg af referent (Forslag:) 

Christian starter 
c. Valg af SoMe ansvarlig 

Mikkel vælges 
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR9)* 

Husk at angive tilstedeværende deltagere til mødet. Referatet godkendes.  
e. Godkendelse af dagsordenen 

Tilføjelse, nyt punkt 5. MOK’s budget.  
 

2. Status på rusintro 
Idet rusturen blev aflyst, blev FADL på rustur ligeledes aflyst. Der ønskes en status på rusin-
tro for efterårssemestret. 
v. Christian 

Rusintro blev aflyst, grundet nye corona-tiltag i Københavns kommune og omegn. KU udsendte nye 
retningslinjer, der anbefaler at aflyse alle sociale tiltag. Vi valgte at udskyde Rusintro for nu, vi reg-
ner med at samle op, så snart det er muligt.  
Stor ros til alle repræsentanter for hurtig tilbagemelding.  
 
Rekruttering og rusintro er vigtig, da medlemmer af foreningen er fundamentet for vores eksistens.  
1. semester er fritaget for kontingent, og det er vigtigt, at vi får meldt dette klart ud til de nye stu-
derende. Vi skal ikke tabe et helt semester pga. corona, og vi regner stærkt med, at følge op på 
rusintro så snart dette er muligt.  
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3. Kontingentbetalinger 
Vi har i KKF besluttet, at de 1. semesterstuderende der melder sig ind og dermed får et gra-
tis semester, automatisk skal blive trukket kontingent på 2. semester, efter de har fået en 
påmindelse herom. Det kræver nogle ændringer af medlemssystemet og vil yderlige blive 
præsenteret på mødet.  
v. Linnea 

Linnea præsenterer ny model for fritagelse af 1. semester for kontingent betaling.  
Medlemmerne melder sig ind i FADL, systemet registrerer, at de er 1. semester. De skal vælge hvil-
ken betalingsmåde de fremadrettet (fra 2. semester) vil benytte sig af; månedsbetaling eller seme-
sterbetaling.  
Månedsbetaling foregår via dankort, og beløbet trækkes automatisk.  
Semesterbetaling foregår via girokort, og skal betales manuelt, eller tilknyttes PBS. 
 
Indstillingen er, at al betaling overgår til månedlig betaling. Dette kræver omlæggelse af medlems-
system, men vil være en nemmere administrativ opgave for vores medarbejdere. 
 
Der argumenteres for månedlige betaling, fordelt over 6 måneder pr semester.  
Der argumenteres for opsigelsesperiode på løbende måned + 1, som det kendes fra andre tjene-
ster/servicer.  
Det kræver obs. en vedtægtsændring (§4, stk. 4). Dog kan vi ændre disse, hvis der er ønske om 
dette i repræsentantskabet.  
Undren om dette, vil føre til flere medlemmer, der melder sig ind i Foreningen, og herefter melder 
sig hurtigt ud. Historisk har dette ikke været en stor udfordring.  
Yderligere diskussion om udmeldingsperiode.  
 
Medlemmer der allerede er meldt ind, og betaler semesterligt, skal ikke have ændret deres beta-
lingsmåde, de bliver langsomt udfaset i takt med, at de bliver færdiguddannede. 
 
Afstemning vedr. udskydning af udmeldingsperiode 
For: 3 
Imod: 9 
Blankt: 8 
 
Afstemning vedr. udmeldingsperiode; løbende 1 måned eller 6 måneder 
Løbende måned + 1: 15 
6 måneder (1 semester): 3  
Blankt: 2 
 
Det vedtages at formulere vedtægtsændring der rummer ovenstående afstemning. Se nedenfor: 

§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske skriftligt med én måneds varsel til slutningen af måneden virk-
ning fra efterfølgende semesterstart (henholdsvis 1. september og 1. februar) og med én måneds 
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varsel. Personer, der er frameldt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, betragtes dog som ud-
meldt 1⁄21ved frameldelsen fra studiet. Personer, der er uddannet som sygeplejerske, sygehjæl-
per eller akademiker, som får ansættelse i henhold til DSR, FOA eller en akademikerfagorganisati-
ons overenskomst inden for et arbejdsområde, hvor FADL også har overenskomst, kan umiddel-
bart meldes ud af FADL ved dokumentation af medlemskab af den overenskomsthavende fagfor-
ening. 

 
4. Halvårsregnskab* 

Halvårsregnskabet for 2020 er i bilag til jeres orientering. Det vil desuden blevet gennem-
gået på mødet. 
v. Linnea  

Til orientering.  
Forventningen til årets resultat er, at det bliver positivt, grundet reducerede udgifter i forbindelse 
med coronasituationen i landet.  

 
5. MOKs budget 

v. Mikkel og Christian 
Mo Haslund, ansvarshavende redaktør på MOK, har adspurgt os, hvad der skal ske med det over-
skud som MOK har haft dette semester, grundet færre trykte blade.  
Der foreslås: 

1) Tilbagebetaling af pengene til hhv. FADL og MR 
2) Pengene bliver stående på MOKs konto, og de kan bruges til næste år 
3) Pengene investeres i renovering i lokalet 
4) Pengene investeres i renovation af Studenterhuset, eks. køkkenet 

 
Der argumenteres for, at MOK (med FADL / MR penge) ikke skal bruges til at renovere køkkenet i 
Studenterhuset, da dette burde være Fakultetets opgave. 
 
Der argumenteres for, at pengene skal tilbagebetales. MOK kan næste år søge om ny bevilling på 
samme størrelse som i år.  
Alternativt kan pengene gemmes til næste år, og bevillingen fra FADL kan blive tilsvarende mindre. 
Hvis der skal opstå ikke forudsete udgifter resten af semesteret, eller at MOK ønsker at lave inve-
stering i lokalet, må de gerne sende en ny støtteansøgning til specifikt formål. 
 
Det besluttes uden afstemning, at MOK skal tilbageføre resterende beløb. De er velkomne til, at 
søge ny støtteansøgning ved behov dette semester, samt næste semester.  
 

6. Generalforsamling 2020* 
Årets generalforsamling afholdes tirsdag d. 13. oktober. Der skal nedsættes en arbejds-
gruppe til at planlægge generalforsamlingen.  
I bilag findes retningslinjer fra KU. 
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v. Linnea 
Vi skal arrangere generalforsamling. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe.  
Vi skal være opmærksomme på gældende retningslinjer i samfundet, samt specifikke retningslinjer 
udstukket fra Fakultetet, hvis vi ønsker at afholde generalforsamling på Panum.  
 
Det vurderes, om en generalforsamling kunne afholdes i huset? Størrelsen på kantinen begrænser 
os, særligt med corona regler og tiltag.  
Det skal undersøges, om generalforsamlingen kan afholdes i Studenterklubben. 
 
Der tales varmt for, at generalforsamlingen også skal være online - streames.  
 
En mulighed ville være at afholde generalforsamling i et auditorium, da størrelsen vil tillade god 
afstand og nedsat smitterisiko.  
Der er en skriftlig aftale med Fakultetet omkring afholdelse af op til fire arrangementer på Panum.  
 
Det er svært at planlægge specifikt omkring afholdelse af generalforsamling i øjeblikket, da ret-
ningslinjer for næste stykke tid er ukendte. Der argumenteres for, at arbejdsgruppen vurderer og 
planlægger, når retningslinjer er tydeligere.  
 
Rammer for arbejdsgruppen: Ikke fysisk underholdning, afsøg mulighed for fysisk generalforsam-
ling. Husk streaming.  
Arbejdsgruppe: Clara, Christian, Kaare, Linnea, Peter. 
Clara indkalder.  
 
 

7. Valg 2020 
v. Linnea 

a. Tidsplan* 
I bilag findes en tidsplan over valget. Af vigtige datoer er især opstillingsfrist, der er 
onsdag d. 23. september og frist for billede og tekst til MOK, der er fredag d. 25. 
september. 

Linnea præsenterer tidsplan.  
Det aftales, at ”prik-en-repper” indføres igen i år. Konceptet er, at man skal ’hverve’ en ny repræ-
sentant til repræsentantskabet. Linnea sørger for en lille præmie.  
 

b. Valgdage og introdage 
Introdagene til repræsentantskabet tirsdag d. 8. september kl. 16 og torsdag d. 10. 
september kl. 17. 
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Tilslutning til introdagene (den første afholdt af to) har ikke været god. Det er delt både på MOK og 
på Facebook.  
Der skal reklameres for anden introdag i et opslag i dag.  
”Kick-off” kampagne; sidste år havde vi morgenmad på FADL. Der er snakket om, hvad der kan gø-
res i år.  
Det foreslås, at uddele goodie-bags fra VB (indeholder masker, håndsprit mv.), med en lille seddel 
om, at folk skal huske at stemme. Der kan evt. komme en lille croissant eller lignende i hver pose.  
Linnea og Christian er ansvarlige.  
 

c. Opstillingsblanket* 
I bilag findes udkast til opstillingsblanket taget fra sidste år. 

Opstillingsblanket kommer til at være at finde i receptionen fra i morgen af.  
Skal den være digital? Ja, på mit.fadl.dk. 
Det skal være muligt at opstille både fysisk i huset, ved at udfylde en formular, samt opstille via for-
mular på mit.fadl.dk. 
Dokumenterne ’Need to know’ og ‘Code of Conduct’ skal også være at finde på hjemmesiden til 
dem som opstiller der. 
Christian sørger for, at formular bliver klar.  
 

d. ’Need to know’ for opstillede* 
I bilag findes udkast til ’Need to know’ for opstillede med diverse informationer 
både før og efter valget, taget fra sidste år.  

Diskussion vedr. kick-off er taget tidligere. 
Introduktionsmøde for nye repræsentanter er tidligere blevet afholdt, skal vi fortsætte med dette? 
Ja. Ansvarlige bliver: Linnea, Clara, Claas, Anna, Frederikke, Malou, William, Emma og Christian.  
Linnea afsætter en dato.  
 

e. Code of Conduct* 
I bilag findes udkast til ’Code of Conduct’ taget fra sidste år. 

Generelt omkring god pli mv. når man opstiller til repræsentantskabet.  
 

8. Vedtægtsændringer* 
Vedtægtsændringerne er allerede blevet godkendt i repræsentantskabet, men vi plejer 
også at præsentere og godkende dem på generalforsamlingen. I bilag findes præsentatio-
nen til generalforsamlingen.  
V. Linnea 

Vedtægtsændringer er godkendt i repræsentantskabet, og skal præsenteres på generalforsamlin-
gen.  

 
9. Ønskeugen 
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Der er kravindsamling til overenskomstforhandlingerne næste år (OK21) i form af ’Ønske-
ugen’ i uge 41 fra d. 5.-11. oktober.  
V. Thomas, Kaare og Magnus  

Kaare præsenterer. Stort ønske om at holde fast i uge 41.  
Svær at vurdere på nuværende tidspunkt, om ønskeugen kan afholdes fysisk, men den kan godt af-
holdes online. Plakater kan stadig hænges op på Panum, og flyers kan i et vist omfang godt udde-
les.  
Obs. på ikke for meget eksponering af enkelte repræsentanter lige op til valget. Brug gerne fælles-
billeder af flere repræsentanter eller det samlede repræsentantskab.  
OK-udvalgene arbejder videre med planlægning.  

10. Podcast 
FADL’s podcast er blevet lanceret.  
V. William 

Podcast er klar! De vil komme ud i løbet af de næste par uger.  
 

11. Basisgruppebazar og karrieredag 2020* 
Basisgruppebazar var sidste år d. 17. september, men det forventes aflyst dette semester. 
Der er karrieredag på Panum torsdag d. 8. oktober 2020 online, hvis vi er interesserede i at 
være med.  
v. Linnea 

Karrieredag afholdes online. Vi er inviteret, hvis vi har interesse. Der er spredte meldinger omkring, 
at der generelt bliver investeret mindre i karrieredag i år, end tidligere år.  
Vi melder afbud til karriedag i år grundet formatet.  
Kunne man dele ’de 39 specialer’ som PDF? Dette ønskes ikke. 
Vi kan lave et opslag på karrieredagen, og minde om, at man fx kan hente ’de 39 specialer’ ovre på 
FADL. Emma er ansvarlig.  
 
Tutorerne og IMCC arbejder på en erstatning for basisgruppebazar. Vi hører nok nærmere om 
dette, når det er planlagt nærmere.  
 

12. Forslag til mødeplan for foreningsåret 2020/2021* 
Mødekalenderen findes i bilag. 

Til orientering og eventuelle kommentarer. Godkendes.  
 

13. Landsrepræsentantskabsmøde 3 
Der afholdes landsrepræsentantskabsmøde fra d. 25.-27. september i Århus. Husk tilmel-
ding via dette link https://forms.gle/35Tz64tNFCpkf9Pa7.  
V. William 

Det er vigtigt at tilmelde sig! Særligt grundet coronaregler og begrænsninger på forsamling. 
Der bliver snakket om eventuelle zoom/hangout løsninger. Dette er ikke optimalt i så store forsam-
linger, og eventuelle diskussioner vil muligvis blive udskudt til senere LREP.  
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Vi kan benytte nogle af de fine muligheder Zoom har for ’breakout rooms’ etc., og anvende dette til 
afholdese af LREP. Det tages med videre.  
Der er 13 fra Københavns Repræsentantskab der har meldt tilbage på enten deltagelse eller afbud 
til LREP.  

 
14. Støtteansøgninger* 

Der resterer 56.689 kr. af støttepuljen. 
a. Scorebogen søger om 5.000 kr.  

Scorebogen støttes med 5.000 kr.  
 

15. Dagordenspunkter til hovedbestyrelsesmøde 
Der blev afholdt hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 3. september. 

Generelt afholder vi KKR møde før HB møde, det glippede lige denne gang. Fremadrettet bliver 
dette helt fastlagt.  

 
16. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag. 
Husk KKR1 næste repræsentantskabsår. Der er middag for alle nye og afgående repræsentanter 
(og de som fortsat sidder i repræsentantskabet).  

 
17. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  
i. Medlemstal* 

Ny tilføjelse til dagsordenen. Så kan vi følge medlemstal løbende.  
ii. Status på igangværende projekter* 

-  
iii. Kursusudvalget 

Kursusplan er klar. Der er håb om, at kursus kan afholdes fysisk.  
iv. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  

Ny medlemsfordel; 15% rabat hos GoBoat mandag til torsdag. Lokalt MFU er ikke nedsat endnu, 
Malou samler teten op næste repræsentantskabsår.  

v. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  
- 

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 
Der skal ansættes nye TR - 2 stks. Ansættelsessamtaler i uge 42 

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  
Det går rigtig fint. Vagtdækningen har været meget, meget god under corona, særligt sene forårs-
måneder og sommermåneder.  
Nye SPV-kurser startes op. Der var enkelte kurser der blev aflyst/udskudt under corona, og det 
catch-up er klaret.  
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Der er uddannet en del nye VT’ere under corona, flere end der blev behov for. Nogle fortsætter 
gerne som VT’ere, andre uddannede sig primært for at være en del af eventuelt beredskab.  
Der er efterspørgsel angående pode-telte. VB er blevet spurgt, om der kan dækkes pode-telte i hele 
2021.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  
i. Hovedforeningsformanden 

Skriftlig meddelelse.  
ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

- 
 

iii. Overenskomstsudvalget (OU) 
Skriftligt. Der er tidsplan for OK21, forhandling sandsynligvis i marts 2021 

iv. Lægevikargruppen (LVG)* 
Skriftligt.  

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 
Mæglermøde i medarbejde- og kompetencestyrelsen (tidl. Moderniseringsstyrelsen) vedr. en læn-
gerevarende sag hos SUL (Studenteransattes Landsforbund), som er vores samarbejdspartnere.  

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 
Forsikringsaftale er stadig i proces. Afventer i øjeblikket Tryg.  

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)* 
Skriftligt.  
Klaus (jurist) efterspørger medlemmer/repræsentanter der har oplevet ikke at være blevet citeret 
som forfatter på en artikel. Formålet er at udarbejde et kutyme-papir i forhold til hvordan ’reg-
lerne’ på området er.  

e. FADLs Forlag  
Det ser pænt ud regnskabsmæssigt. Det vurderes at lave et overskud for dette regnskabsår.  
En del spændende udgivelse i ’pipelinen’, fx den nye CNS bog.  

f. Andre  
Ad Instagram. Emma har opdateret vores profil til en ’regnskabsprofil’, hvilket betyder, at det er 
muligt at se noget statistik på følgere, opslag mv. Emma opfordrer til større aktivitet på vores In-
stagram - og sociale medier generelt.  
 

18. Snackansvarlige til næste møde 
KKR1 afholdes tirsdag d. 20. oktober kl. 16.15 

Clara og Kaare. 
 

19. Eventuelt  
Brug gerne huset mere! Det er hyggeligt at møde hinanden herovre, og møde vores medarbejdere.  
 
Med venlig hilsen 
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Linnea Gerdes 
Kredsformand, FADL København 


