Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

Dagsorden til repræsentantskabsmøde nr. 2 (KKR2)
afholdes kl. 16.15 i kantinen
AFBUD: Emma
Til stede: Moises, Sune, Christian, William, Morten, Rasmus, Mads, Anna, Mikkel, Josefine, Peter, Søren, Clara, Ann, Johan, Kaare, Ulrik, Marie, Gerda, Magnus, Amalie,
Thomas, Frederikke
Online: Linnea, Malou, Claas, Niels Bjørn

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet.

FORSLAG TIL DAGSORDEN

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

Anna Blak er valgt
b. Valg af referent (Forslag: Frederikke)

Frederikke Prætorius er valgt
c. Valg af SoMe ansvarlig

Mikkel Holm er valgt
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR1)*

Referat er godkendt
e. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med tilføjelser.

2. Muligt samarbejde om podcast
Ved Linnea.
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Filip Davidovski præsenterer sit projekt.
En podcast hvor der gennemgås sygdomme mm. under forskellige specialer,
med fokus på eksamensrelevans. Dækker i øjeblikket nogle specialer med fokus
på udvidelse, herunder også kursus som studieteknik rettet mod bachelor.
Ud over podcast er der lavet noter, som man kan følge med i samtidig med at
man lytter til programmet. Både podcast og noter er gratis.
Har pt samarbejde med professor og kursusansvarlige læge på psykiatri, der
gennemlæser materialet og sikrer faglighed. Har siden foråret i alt haft ca. 4000
lyttere på Spotify, ca. 1000 lyttere pr afsnit.
Det er lige nu et soloprojekt, men håber på, at det bliver stort nok til, at der kan
udvides til at flere kan være med til bl.a. at skrive manuskripter.
Vil gerne have samarbejde med FADL til at fortsætte podcast og få det udbredt,
gerne landsdækkende. Konkrete beløb er mindre vigtigt og han er åben for et
sponsorat/samarbejde af forskellige arter fx studiebøger, opgradering af udstyr,
kontakter. Til gengæld vil han gerne reklamere for flere af FADLs tilbud, fx bøger, kurser, mentorordning, i starten af sine afsnit.

Diskussion ang. støtte/samarbejde
-

Det vil give mulighed for eksponering af FADL for et stort antal studerende,
primært på kandidaten, via anden reklameform end vi har i dag, med mange
lyttere

-

Der ønskes et mere konkret bud, før vi kan tage stilling til sponsorat

-

Det vil give mulighed for at vi kan være med til at udbrede og sørge for, at
der kommer afsnit til bachelor også. Dette evt. gennem en arbejdsgruppe i
repræsentantskabet. Filip har tidligere lavet materialer (bøger mv) til bachelorstuderende.

Vi bliver enige om at Linnea og Christian taler videre med Filip om projektet.
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3. Debatpunkt
Ved Linnea.

Der diskuteres om vi i København skal have eksamensforberedende kurser.

4. Opdatering af kredscirkulære nummer 2*
Ved Christian.
Kredscirkulære nummer 2 omhandler bestyrelsens kompetencer i forhold til behandling af støtteansøgning. Findes som bilag med forslag til rettelser.

Ændringer godkendes

5. Budget 2021*
Udkast til budget 2021 findes som særskilt bilag.
Ved Christian.

Konto 1575 Falck – trygfonden giver nogle gange sponsorater til hjertestartere.
Det kan undersøges, om dette er noget, vi kan få.
Det pointeres yderligere, at vi betaler mange penge for en hjertestarter, der
hænger indenfor og derfor ikke kan bruges uden for åbningstid. Christian
kontakter Lene for at høre, om det giver mening at fortsætte abonnementet hos
Falck.

6. Projekter/de 10 mål
Christian præsenterer de 10 mål, der blev arbejdet med til ”ryste sammen dagen” i lørdags. Punkter findes i bilag.

Rusintro/1. Sem: Anna, Peter, Johan
Mental sundhed: Josefine, Christian, Amalie, Rasmus
FADL synlighed/kommunikation: Amalie, Ann, Clara, Anna
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Arrangementer: Clara, AFU
Rekruttering: Morten, William, Sune, Søren, Kaare, Marie, Malou, Linnea, Josefine, Peter
Vagbureau: Peter, Søren, Christian, Clara, Anna, Linnea
Rekruttering af ældre studerende: Morten, Thomas, William, kursusudvalget, William indkalder til møde ang. eksamensforberedende kurser
Repræsentantskabet: Gælder os alle. Der nedsættes derfor ikke en arbejdsgruppe

Der ryddes op i den gamle liste over projekter. Følgende bliver stående på listen:
-

Strikke-/hækle-aften: Linnea, Anna, Amalie, Frederikke

-

Kandidatreception: Amalie, Anna, Linnea, Frederikke

-

SupKu: Frederikke

-

Kvindernes internationale kampdag: AFU

-

Lavere kontingent: Bliver et punkt rekrutteringsgruppen kan arbejde videre
med

-

Gratis lokaler på Panum: Peter, Thomas

-

Kælderrum i Studhus: Moisés, Thomas, Magnus, Christian, Josefine, Kaare

Der lægges op til at mentor/mentees holder midtvejsevaluering omkring december og taler om, hvordan det hidtil har været at være ny i FADL

Christian opdaterer samlede projektoversigt frem til næste repræsentantskabsmøde.

7. Status på Rusintro
Ved Anna.
Mundtlig dialog om status på rusintro
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Der er afholdt 7/13 rusintroer. Der har været alt fra 0-15 deltagende russere
(gns. 8) og mellem 0-10, der har meldt sig ind. Til fremtiden skal det ligge tidligere på semestret, så de får et helt semester gratis.
Tidspunktet betyder at nogle nok er taget hjem og ikke har mulighed eller gider
at tage tilbage hertil.
Indtil videre har det været bestilt alt for mange pizzaer ift. hvor mange der møder op. Man kan ringe på dagen og afbestille/nedskalere, hvis der ikke er særligt
mange.

8. Valg til MOKs bestyrelse
Ved Christian.
FADL København har to bestyrelsespladser i MOKs bestyrelse. Man vælges for
1 år ad gangen. Alle repræsentanter og suppleanter er valgbare.

Rasmus Lindhardt og Mikkel Holm opstiller og vælges.
Christian formidler til ansvarshavende redaktør på MOK.

9. Valg til Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg
Ved Christian.
Der skal vælges to. Valgbare er repræsentanter og suppleanter.

Udvalget arbejder overvejende med Sundhedsplatformen, og udvikling af denne.
Ulrik Nielsen og Clara Mellergaard Jensen opstiller og vælges.
Christian hjælper med at formidle kontakt.

Side 5 af 11

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N |
Tlf.: 3520 0250 |
Mail: christian.benson@fadl.dk | www.fadl.dk |

Foreningen af Danske Lægestuderende
Københavns Kredsforening

10. Valg af kritisk revisor suppleant til Hovedforeningen
Ved Christian.

Der skal vælges en kritisk revisor suppleant til Hovedforeningen. Valgbare er repræsentanter og suppleanter, der ikke er valgt som enten medlemmer eller suppleanter til Hovedbestyrelsen.

Peter Schaldemose opstiller og vælges.

11. Orientering om indstilling af kandidater til Forlagets bestyrelse*
Ved Christian.
Det er på bestyrelsesmødet besluttet at godkende indstilling af kandidater til
Forlagets bestyrelse.

Indstilling af kandidater til Forlagets bestyrelse er godkendt på bestyrelsesmødet. Repræsentantskabet orienteres, og der er ikke yderligere kommentarer.

12. Brugen af FADL Huset (B26) under covid-19*
Ved Christian.
Orientering og snak om brugen af huset under covid-19. Som særskilt bilag findes Vagtbureauets guide til retningslinjer for brugen af huset.

Der er ikke nogen grund til, at vi laver flere restriktioner, end regeringen har vedtaget. Der er bred enighed om, at det fungerer bedre at møde fysisk med afstandstiltag end over nettet. Vi fortsætter med at holde møder som dette, og
overholder altid gældende retningslinjer.
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13. LREP november
Ved William og Christian.
Information om kommende Landsrepræsentantskabsmøde.

Vi mødes i København fysisk på B26 til Landsrepræsentantskabsmødet. Man
kan stadig deltage online hvis man foretrækker dette.
Det ønskes at alle læser programmet og bilag igennem inden Landsrepræsentantskabsmødet, da vi får mere ud af tiden på denne måde. Derudover opfordres
der til, at så mange som muligt møder op, så vi udnytter vores 20 stemmer.
Vi spiser sammen lørdag efter programmet. Det er frivilligt, om man vil deltage.
Husk at melde afbud til både Christian og William pr. mail.

14. Arbejdsgruppe vedr. tjenestepligten
Ved William.
FADL ønsker at nedsætte en national arbejdsgruppe, der skal arbejde politisk
med Socialdemokratiets udspil omhandlende tjenestepligt i almen praksis for de
yngste læger.

Skriv en mail til William, eller tilmeld mødet i mødekalenderen, hvis man vil deltage i arbejdet. Der er opstartsmøde d. 24/11 fra 16-17.

15. Brug de lægestuderende i psykiatrien
Ved William.

Skriv en mail til William eller tilmeld mødet i mødekalenderen, hvis man vil deltage i arbejdet. Der er opstartsmøde på torsdag d. 19/11 fra 16-17.
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16. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde
Ved Christian.
Næste Hovedbestyrelsesmøde er den 27. november. Foreløbige punkter;
-

Brugen af de sociale medier

-

Boligsituation i FADL Aalborg

Arbejdsgruppen vedr. ny bolig til FADL Aalborg har fundet en god løsning, som ønskes
købt. FADL Aarhus har tidligere givet udtryk for, at ville investere i denne bolig.

17. Støtteansøgning*
Der resterer 51689 kroner af støttepuljen
a. SAKS søger om 7149,33 kroner. Ansøgning findes som bilag.

Der stilles forslag om at bevilge det fulde beløb. Hvis de ikke bruger alle
pengene, fordi de kan finde dem billigere, skal overskuddet retur.

Afstemning om fulde beløb;
For: 21. Imod: 0. Blank: 0.

18. Mødekalender*
Til orientering findes mødekalenderen i bilag
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19. Meddelelser
a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)
i. Medlemstal*
ii. Status på igangværende projekter*

Er gennemgået i dag i separat punkt. Vi skal være ekstra flittige til
at gennemgå projekterne det kommende foreningsår
iii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)

Haft konstituerende møde. Mikkel valgt som ny formand. Julebanko
bliver muligvis i online format.
iv. Kursusudvalget

Holder konstituerende møde i morgen d. 17/11
v. Medlemsfordelsudvalget (MFU)

Holder konstituerende møde i slut november
b. Tillidsrepræsentanterne (TR)

Der er kommet 2 ansøgninger, og der bliver holdt samtaler i næste uge.
TR bliver brugt flittigt og godt for tiden
c. FADL København Vagtbureau (KVB)

Mangler få timer for at nå i hus for året. Vil gerne ansætte ny sygeplejerske for at afhjælpe den øgede arbejdsmængde.
Huslejekontrakt skal fornyes ved udgang af året.
Region H og Sjælland er i gang med at udarbejde praksis for håndtering
af krækende adfærd og har kontaktet vagtbureauet for ideer til tiltag.
Der blev taget ca. 1250 Covid-19 antistoftest ifm. forskningsprojektet, der
kørte for en måned siden. Der er opfølgning på dette i marts måned, med
ny testrunde.
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d. FADLs Hovedforeningen (HF)
i. Hovedforeningsformanden
ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer
iii. Overenskomstsudvalget (OU)

I gang med kravarbejdet til OK21 deriblandt skyggebilag. Laver
grov-prioritering af krav d. 18/11 og arbejder på en medlemsundersøgelse til endelige prioritering.
Kaare Stolt er genvalgt som formand på konstituerende møde.
iv. Lægevikargruppen (LVG)

Er også i gang med kravarbejdet til OK21 deriblandt skyggebilag.
FADL bliver muligvis nogle af de første, der planlægger møder med
RLTN. Hvis nogen fra repræsentantskabet kender til lægevikarhold,
der ikke er dækket af vagtbureauet, må man gerne kontakte Thomas, så der kan sendes spørgeskema ud.
Thomas Tursø-Finnich er genvalgt som formand på konstituerende
møde.
v. Universitetsansattes udvalg (UAU)

Konstituerende møde i torsdags. Magnus Gibson er genvalgt som
formand. Der arbejdes med kravindsamling og forberedelse til
OK21.
vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU)

Malou genvalgt som formand ved konstituerende møde.
Forsikringsordning er faldet på plads og godkendt af HB. Der kommer fremover 3 pakker i stedet for de nuværende 2. Nuværende
forsikringstagere bliver konverteret til den af de nye pakker, der
passer bedst til de pakker og tilvalg, man er dækket af på gamle
ordning. Alle medlemmer bliver varslet inden overgangen
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vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)

Liv Holm Nielsen (FADL Aalborg) er genvalgt som formand. Kommissorium er sendt til HB.
UPU vil i år arbejde med bl. a. klinikprisen og studieundersøgelsen.
e. FADLs Forlag

Årsregnskabet ser stadig godt ud og er fint med på budget.
f. Andre

Universitetsvalget på Københavns Universitet begynder næste mandag kl
12. Husk at stemme.

20. Snackansvarlige til næste møde

Næste repræsentantskabsmøde (KKR3) er 15. december 2020 klokken 16.15.
Mads, Christian, Linnea, Claas og måske William melder sig

21. Eventuelt

Evt. sager ift. vagtbureauet skal sendes til Christian pr. mail, så det bliver taget
op i VB’s bestyrelse

22. Mødeevaluering

Med venlig hilsen
Christian Benson
Kredsformand, FADL København
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