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Dagsorden til repræsentantskabsmøde nr. 3 (KKR3) 

afholdes kl. 16.15 via Hangout 

 

AFBUD: Bedes sendes til christian.benson@fadl.dk hurtigst muligt. 

 

Afbud: Gerda, Kaare, Ulrik 

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: William) 

William er valgt. 

b. Valg af referent (Forslag: Rasmus) 

Rasmus er valgt. 

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Josefine er valgt. 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR2)* 

Referatet godkendes uden rettelser. 

e. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt med tilføjelser.  
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2. FADL internt og beslutningsprocesser 

Ved Søren. Diskussion om beslutningsprocesser i FADL. 

Søren præsenterer. Der er tendens til, at de som råber højest ofte, bliver hørt 

mest. Henvendt særligt mod de ældre og erfarne repræsentanter, og Søren præ-

senterer konkrete eksempler.  

 

Punktet diskuteres. Der er generel konsensus om at det er fint at vi i repræsen-

tantskabet er opmærksomme på at give plads, især til nye repræsentanter. Det 

understreges at man skal henvende sig, særligt til Christian, hvis man har dår-

lige oplevelser både til og udenfor repræsentantskabsmøder. 

Det vurderes, om der skal håndhæves mere stringent mængden af taletid og an-

tal indlæg hver repræsentant har til de enkelte punkter, men der er ikke stem-

ning for dette.  

 

3. Evaluering af julebanko 

Ved Anna. 

Julebanko er gået godt! Mange deltagere trods online. Kortvarigt problem med 

onlineløsning, men det blev løst hurtigt. Også flot deltagelse fra repræsentant-

skabets side. 

Arrangørerne bliver rost. 

Støder man på bankopræmier i FADL-huset bedes man sætte dem i Hulen for 

sikker opbevaring. 

 

4. Låntagning i forhuset 

Ved Christian. Vi har mulighed for at omlægge lånet i forhuset, og få en billigere 

rente og bidragssats.  

Christian orienterer. Omlægning af lånet vil økonomisk styrke FADL København, 

og når der er flere konkrete planer for kommende ombygning, kan vi besøge 

punktet igen og vurdere størrelsen af lån.  
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5. Renovation af Huset (B26) 

Ved Christian. 

Der er ønske om, at FADLs Forlag flytter til FADL-huset på Blegdamsvej 26. I 

den forbindelse foretages en større renovation og ombygning, særligt af Forhu-

sets mødelokale i kælderen.  

Det er på tegnebrættet at rykke Hulen til et andet sted i huset, og herved frigøre 

et mødelokale / tekøkken / undervisningslokale ekstra i kælderen i Forhuset.  

Der påpeges eventuelle vand/fugt problemer med at benytte den våde kælder 

som potentielt ny Hule.   

Der nedsættes en arbejdsgruppe der kan gennemarbejde de forskellige løs-

ningsforslag og præsentere dem for KKR 

Deltagere: Clara, Malou, Anna, Morten, Josephine, Christian, Thomas. Christian 

indkalder. 

 

6. Budget 2021* 

Ved Christian. Bilag findes særskilt. 

Budgettet præsenteres af Christian 

Der stilles spørgsmål til dette. Det præciseres at der budgetteres med et lille 

underskud, da der ”investeres” penge i medlemshvervning, for dermed på sigt at 

øge indtægterne. 

 

7. Sponsorater til MOK 

Mikkel præsenterer.  

Der har været bestyrelsesmøde i MOK. MOK beretter at der er god tilslutning og 

interaktion ved deres konkurrencer der udlodder pensumbøger. De ønsker flere 

bøger til udlodning, men de er i tvivl om proceduren for dette. 

Enighed fra repræsentantskabet om at de kan skrive direkte til FADLs Forlag og 

søge om støtte herfra, eller sende en støtteansøgning til FADL København.  
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8. Krænkelsesprocedure* 

Ved William. Som bilag findes Vagtbureauets krænkelsesprocedure.  

FADLs Hovedforening er påbegyndt et arbejde med at udforme en procedure for 

håndtering af krænkelse.  

William opfordrer til at kontakte ham via mail hvis man ønsker at bidrage til 

dette arbejde.  

 

9. Afstemningsproces vedr. LREP - sundhedspolitisk udspil 

Ved Christian. På LREP blev en del politiske udspil i forhold til sundhedspolitik-

ken. De sidste udspil skal afstemmes elektronisk, og vi skal afklare, hvem der 

har stemmeret til disse.  

Christian præsenterer. To politikker er aftalt at udskydes til næste LREP, og fire 

skal afgøres via afstemning. Man skal først stemme for eller imod hvert enkelt 

ændringsforslag, til sidst skal man stemme for eller imod selve politiken. 

 

Inden da, skal det besluttes hvem der har stemmeret til ovenstående. Der skal 

være 20 til at stemme.  

Der stilles to forslag: 

- De 20 repræsentanter der fik flest stemmer ved Generalforsamlingen 

- De 20 repræsentanter der deltog ved LREP i november (såfremt dette var 

færre end 20, fyldes op med repræsentanter der fik flest stemmer til Gene-

ralforsamlingen) 

 

Første forslag stemmes igennem. Christian følger op på mail.  
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10. Kandidatreception 

v. Linnea 

Linnea ønsker forslag til den kommende kandidatreception, da corona stadig er 

aktuelt. 

Det påpeges at der allerede eksisterer en arbejdsgruppe til dette formål, men de 

ønsker også forslag. Opfordrer ydermere om at tage kontakt hvis man ønsker at 

være med. Arbejdsgruppen består af Anna, Amalie m.fl. 

Flere ideer diskuteres, herunder genindførelse af det fysiske eksamensbevis, 

FADL-edition. Samt en elektronisk lykønskning fx fra Tranum, Formanden for 

lægeforeningen mfl. 

Man er velkommen til at kontakte Anna på mail hvis man vil bidrage til arbejdet 

eller har idéer.  

 

11. FADL’s Forlags vedtægtsændringsforslag* 

Ved Moisés. Forlaget ønsker at ændre i vedtægter der vil muliggøre at stude-

rende, der bliver kandidater om vinteren, kan sidde i Forlagets bestyrelse indtil 

aflagt regnskab på ordinær generalforsamling i maj. Bilag eftersendes.  

Vedtægtsændringsforslag præsenteres af Moisés.  

Vedtægtsændringer godkendes enstemmigt.  

 

12.  Rekrutteringsgruppen 

Ved Linnea. Status på igangværende arbejde.  

Der har været møde i rekrutteringsgruppen. Der berettes herfra. Herunder en del 

konkrete forslag: mailpromovering, fysiske arrangementer (efter corona), plaka-

ter, bedre brug af sociale medier herunder især instagram. 

Forslagene diskuteres og nye tilføjes.  

Yderligere forslag kan sendes til Linnea på mail.  
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13.  Støtteansøgninger* 

Der resterer 44.540 kroner af Støttepuljen.  

Studerendes Oftalmologiske Selskabs (SOS) søger om 750 kroner. 

SOS støttes med 750 kroner. 

 

Sexekspressen søger om 18.150 kroner.   

Der stilles følgende forslag til afstemning; 

- Fuldt beløb, 18.150 kroner 

- 10.000 kroner 

- 8.000 kroner 

 

Sexekspressen støttes med 10.000 kroner.  

 

Medical Education – Podcast by Filip Søskov Davidovski søger om 3500 kroner + 

bøger fra FADLs Forlag.  

Det stilles forslag om at støtte med 6387,50 kroner, svarende til det ansøgte be-

løb + prisen af bøger fra FADLs Forlag købt med medlemsrabat.  

 

Medical Education – Podcast by Filip Søskov Davidovski støttes med 6387,50 

kroner.  

 

Medicinerrevyen søger om 30.000 kroner. 

Der stilles forslag om, at støtte fuldt. Der er budgetteret med støtte på 20.000 

kroner, resterende beløb kan komme fra den samlede støttepulje.  

 

Medicinerrevyen støttes med 30.000 kroner.  
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14. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

- SoMe strategi 

Hovedbestyrelsen skal snakke SoMe-strategi og ønsker input. 

Meningen med ovenstående er at lægge en strategi, inklusive lavpraktiske 

tips, som repræsentanter kan bruge i deres brug af SoMe i promoveringen af 

FADL. 

 

- Arbejde med krænkelsesprocedure 

Er vendt på tidligere punkt. 

 

- Sundhedspolitisk udspil 

Er vendt på tidligere punkt i dag.  

 

15. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag 

 

16. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Medlemstal* 

ii. Status på igangværende projekter*  

Projektoversigten gennemgås da denne er opdateret.  

Der er afholdt møder i grupperne der kigger på Vagtbureauet og re-

kruttering. Rusintro-gruppen holder møde 16/12.  

Resterende grupper indkalder til møder i nærmeste fremtid. 

Christian bidrager til kontakten til SupKu.  

iii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

Julebanko er evalueret tidligere, intet yderligere. 

iv. Kursusudvalget 

Haft konstituerende møde. Frederikke genvalgt som formand. 
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Kursussæson afsluttet og alle der var planlagt fysisk er blevet af-

holdt. Planlægning af næste sæson er påbegyndt. 

v. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  

Har holdt konstituerende møde. Arbejder med lokale medlemsfor-

dele, og vil opdatere hvilke der stadig er gældende.  

Der er mulighed for et samarbejde med nationalt medlemsfordels-

udvalg mhp. promovering af forsikringsordenen.   

 

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Der er blevet ansat to nye Tillidsrepræsentanter, Jesper Dogukan Gür og 

Andrea Jørgensen, som vil samarbejde med Andreas Höier fremadrettet.  

De ser alle tre frem til opgaven, og vil særligt lave en indsats i forhold til 

PR og SPV kurser.   

 

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

FADL-huset lukker fra d. 22/12 til 4/1. 

Ingen medarbejdere i Vagtbureauet er blevet smittet med covid-19, og de 

er fortsat meget opmærksomme på brug af værnemidler.  

 

Året er gået godt, særligt den tidligere interesse for arbejdet i podeteltene 

ses på det samlede  

I 2021 vil fokus være på at ansatte en ny sygeplejerske der skal afhjælpe 

travlheden, samt oprette en del nye SPV-kurser. Der vil også blive sat ind 

for at øge interessen for løsvagter.  

Der kigges også på at forbedre kommunikationen i og fra Vagtbureauet. 

 

Planlægning af Rusintro 2021 er begyndt, og Gry har mange gode tiltag.   
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d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

162 har gjort brug af forhøjet SU-fribeløb, der arbejdes videre med 

at forsøge at forlænge ordningen ind i 2021. 

Medarbejderne har fået julegave, og stemningen er god.   

Samdriftsaftaler, der er ’kontrakten’ mellem Hovedforeningen og 

FADLs tre kredse skal revideres i det kommende år.  

Der har været møde i Lægelig videreuddannelse gruppe 3. Forbere-

dende møde med fokus på at skitsere det fremadrettede arbejde.  

”Brug de lægestuderende i psykiatrien” er snart klar til at blive lan-

ceret.  

Der er startet møder med flere af de store patientforeninger vedrø-

rende tjenestepligten for de yngste læger. Der er planer om at ud-

give læserbreve i diverse lokalaviser for at skaffe folkelig opbak-

ning mod tjenestepligten.  

Hvis man ønsker at hjælpe med dette arbejde, kan man kontakte 

William pr. mail. Ann, Søren og Morten vil gerne.  

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Intet at tilføje.  

iii. Overenskomstsudvalget (OU) 

Siden sidst har der været flere forberedende møder til OK21. Der 

bliver fortsat prioriteret krav.  

iv. Lægevikargruppen (LVG) 

Alle overenskomstudvalg har afsendt krav til forhandlings modpar-

terne. Der er kravpræsentation for alle overenskomstudvalg til ja-

nuar. Selve forhandlingerne foregår til marts. Gentoftesagen er 

pauseret til efter OK21. 

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Ved Thomas, formand for LVG. Har afsendt krav. Har verserende 
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sager parallelt med OK21 forberedelser. Der foregår dialog med 

forhandlingspartner SUL. 

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Opdaterende møde i går. Ny forsikringspakke er stadig ved at blive 

rullet ud.  

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Har fundet vinderen af FADLs klinikpris: Medicinsk afdeling på 

Horsens sygehus. Har dog ikke kunne lave PR på det grundet co-

rona. Der var kun 1 indstilling fra et Region H sygehus – vi kan godt 

blive bedre til at indstille afdelinger i Region H. Der arbejdes fortsat 

med Studieundersøgelsen, lanceres efter planen i marts 2021.  

 

e. FADLs Forlag  

Regnskab ser fortsat fint ud, uden uheldige overraskelser. 

Arbejdet med at finde nyt bestyrelsesmedlem foregår, og virker lovende. 

Der arbejdes fortsat med mulighed for udbytte til ejerkredsen.  

 

f. Andre  

Intet.  

 

17. Snackansvarlige til næste møde 

Malou og Anna melder sig.  
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18. Eksamensforberedende kurser* 

Ved Christian. Bilag fra Rasmus Eika Jørgensen, formand FADL Odense.  

Oplæg til diskussion vedr. eksamensforberedende kurser. FADL Odense har kørt 

disse igennem længere tid, og Rasmus vil dele erfaringer med os.  

Bilag eftersendes.  

 

Udskydes til næste møde, da Rasmus fortsat sidder i kredsmøde i Odense.  

 

Eventuelt  

Julefrokost, ved Søren.  

Der er klar enstemmighed for at udskyde dette.  

 

Claas har sidste repræsentantskabsmøde i dag og takker for mange gode år og spæn-

dende diskussioner. Claas roses for arbejdet og indsatsen og alle de gode diskussio-

ner.  
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