Beretning FADL hovedforeningen
Økonomi:
Hovedforeningens budgetter er delt i fire, Hovedforeningens drift, Forhandlingsfonden, LVGmidler og Uddannelsesmidler. Overordnet set går økonomien fint. Der er budgetteret med et lille
overskud på Hovedforeningens drift på 135.000kr. Nye poster i Hovedforeningens budget er den
nye nationale psykologordning, aktivitetspuljen samt forsikringsadministration ved ”Cowins”.
Vores drift sikrer, at der kommer penge ud og gøre gavn hos medlemmerne. Den langt største post
i budgettet er vores ansatte. Et sekretariat bestående af dygtige mennesker, der hjælper jer som
medlemmer og repræsentantermed opgaver, som vi ikke selv kan klare.
Overenskomster:
I året der gik har overenskomstforhandlingerne fyldt meget for alle vores overenskomstbærende
udvalg og vores jurist Klaus. Repræsentanter fra hele landet lagde et stort stykke arbejde i at
indsamle krav, forberede sine argumenter og endeligt forhandle med regionerne og staten. Der
blev forhandlet nogle rigtig flotte resultater hjem på alle områder, de vigtigste kan ses på FADL.dk.
Tak til forhandlingsdelegationerne, Klaus og til dig som medlem, der indgav krav, så vi ved, hvad vi
skal kæmpe for til dig.
Sager:
Til tider overholdes rettighederne for os som ansatte ikke. Dette vil vi til enhver tid forsøge at løse.
I år har ikke været nogen undtagelse, og der har været adskillige sager at tage fat i. FADL har
vundet boligsagen i Region Sjælland, en tutorsag på SDU, og der er fortsat andre sager.
Medlemsfordele:
Pr 1/1-21 trådte en ny forsikringsaftale i hus. Denne har tre grundpakker og indeholder, udover
den sædvanlige kollektive dækning og goder, som vi kender dem, en ny cykeldækning, hvilket vi
ved har været et ønske. Desuden er den omlagt til to halvårlige betalinger, ligeledes efter ønske
fra jer som medlemmer. Vi er startet med FADL talks, nationale foredrag, som vi vil lave flere af til
næste år, og derudover opstarter vi også et arkiv af undervisningsvideoer, FADL tutorials, som
forhåbentlig kan hjælpe i jeres hverdag som medicinstuderende.
Studie og trivsel:
Studieundersøgelsen blev gennemført, og igen med flotte besvarelser. Nu skal rapporterne bruges
til at starte diskussionen med relevante beslutningstagere om, hvad der kan gøres for at komme
nogle af de problemer rapporten belyser til livs.
Dernæst er der pågået et stykke arbejde, der resulterer i, at der snart kan præsenteres en
opdateret guide til studenterforskning. Denne har til formål at beskrive både rettigheder og give et
par gode råd med på vejen om, hvad man kan gøre som studenterforsker.
Beretningen her er en kort overflyvning. Der er mange flere ting og emner, man kunne hive frem,
tøv endelig ikke med at stille spørgsmål eller række henvendelse til din fagforening!

