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FADL - HVAD ER DET?

FADL er en fagforening! Vi laver en masse frivilligt arbejde for at sikre dig det bedste studie og bedst
mulige studierelevante arbejde. Til generalforsamlingen vælges 18 repræsentanter og 3 suppleanter.
Ved første repræsentantskabsmøde fordeles repræsentanterne i forskellige udvalg med hver sit
arbejds og fokusområde. Vil du vide mere om, hvad FADL laver, eller overvejer du at stille op til
repræsentantskabet, så læs med!

Forretningsudvalg - FU

Forretningsudvalget er den del af repræsentantskabet, som varetager den daglige drift af
Kredsforeningen mellem repræsentantskabsmøderne. I forretningsudvalget sidder formanden for
FADL, Aarhus Kredsforening samt tre andre medlemmer fra repræsentantskabet. Ud over formanden
vælges næstformanden, og en politisk kasserer, som har ansvaret for løbende budgetopfølgning og
regnskab. Forretningsudvalget mødes et par gange om måneden, hvor relevante og aktuelle
problemstillinger samt daglige driftsopgaver drøftes. Desuden udarbejdes dagsordener og bilag til
repræsentantskabsmøder.

Hovedbestyrelsen – HB

Hovedbestyrelsen er Hovedforeningens (HF) øverste myndighed og
er dermed ansvarlig for FADLs overordnede politik og sager af landsdækkende karakter.
Hovedbestyrelsen udgøres af formanden (Mads Marstrand Helsted) og direktøren for HF (Gunnar
Jørgensen) samt af 4 medlemmer fra Københavns Kredsforening, 3 medlemmer fra Aarhus
Kredsforening og 2 medlemmer fra Odense Kredsforening.

Overenskomstudvalg - OU

Overenskomstudvalget er det fundament, som vores fagforening bygger på. Udvalget har som
vigtigste opgave at stå for fornyelsen af overenskomsten på SPV- og VT-området. Arbejdet består i
fortolkning af overenskomsten, indsamling og opstilling af krav til overenskomstforhandlinger, samt
oplyse FADLs medlemmer om den gældende overenskomst. Hvis der opstår uenighed omkring
tolkningen af overenskomsten mellem arbejdsgiver og vagttager/FADL træder OU til og kan i yderste
konsekvens gå rettens vej for at sikre sine medlemmers rettigheder. OU tolker desuden love såsom
funktionærloven, lov om ansættelsesbreve og arbejdsmiljøloven.
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Gruppen for lægevikarer - LVG

Lægevikargruppen (LVG) er lægevikarernes pendant til overenskomstudvalget (OU), og beskæftiger
sig primært med overenskomstforhandlinger for lægevikarer. Overenskomsten skal forhandles med
regionerne i 2018, hvorfor arbejdet primært består af indhentelse af krav og forberedelse frem mod
overenskomstforhandlingerne. Fremdriftsreformen har også fyldt meget for os. Desuden har vi et
samarbejde med Lægeforeningen igennem én plads i henholdsvis Team Overenskomst og Gruppen
af Yngre Læger (GYL).

Universitetsansattes udvalg – UAU

Universitetsansattes udvalg er det overenskomstforhandlende organ, der i samarbejde med
Studenterundervisernes Landssammenslutning (SUL) hvert andet år forhandler overenskomsten for
de tusindvis af studenterundervisere på landets universiteter. Derudover er vi fagforeningen for de
selvsamme, og kører sager, når overenskomsten ikke overholdes, og dermed sikrer
studenterunderviserne deres meget høje løn og gode arbejdsvilkår.

Uddannelsespolitisk udvalg – UPU

Uddannelsespolitisk udvalg er et nationalt udvalg, der beskæftiger sig med uddannelsespolitik på ere
niveauer. Vi arbejder tæt sammen på tværs af landet og samarbejder desuden med alle
medicinerrådene, som også deltager ved møderne. Vi har en ﬁnger på pulsen i forhold til
studiereformer, post- og prægraduat uddannelse og trivsel på medicinstudierne. Vi spiller på alle
tangenter for at gøre uddannelsen og studielivet på de danske lægeskoler så godt som overhovedet
muligt. Derudover har UPU observatørposter i ere af Lægeforeningens udvalg, hvilket giver et
spændende samarbejde og et godt netværk.

Bestyrelsen for FADL’s forlag

Bestyrelsen i FADL’s forlag består af en repræsentant fra Aarhus, en fra Odense og en fra Købehavn.
Derudover har Hovedforeningen en stemme samt to professionelle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen assisterer direktør Rikke Sommer med at lægge budgetter og er med til at tegne de
strategiske linjer for forlaget. Vores mål er de bedste og billigste lærerbøger som er tilpasset
medicinstudiet i Aarhus, Aalborg, Odense og Køben- havn.

Medlemsfordelsudvalg - MFU (lokalt og nationalt)

Medlemsfordelsudvalg arbejder vi kontinuerligt på at skabe nye og lukrative lokale medlemsfordele
for alle FADL-medlemmer i Aarhus og Aalborg. Herudover arbejder vores repræsentanter i det
nationale Medlemsfordelsudvalg under Hovedforeningen på løbende at forhandle nationale
medlemsfordele. Hvis du har nogle gode forslag til nye medlemsfordele, er du meget velkommen til
at skrive til mfu@fadl.dk eller stille op til repræsentantskabet.

