Repræsentantskabet Odense
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj, kl. 17.00
Hunderupvej 67, 5230 Odense M

Dagsorden
1.

Formalia
a.
b.
c.
d.

Valg af dirigent – Rasmus
Valg af referent – Rune
Valg af kommunikationsansvarlig – Signe
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
e. Godkendelse af referat
Godkendt.

2.

Information fra formandskabet

Køkkenprojekt: hvor Rasmus, Bettina og Signe har haft møder med et køkkenfirma og snakket om idéer,.
Planlagt at en køkkenperson skulle komme ud dags dato og give et tilbud. Denne var blevet forhindret i at
deltage i dag. Planen for køkkenet er: bryder væg mellem køkken og festlokale ned. Der etableres en køkkenø
hvor spisebordet nu står. Bryder lidt af væg til badeværelse ned. Plads til to ovne, to vaskemaskiner, emhætte i
bluds. Modtager forhåbentligt tilbud på dette i morgen. Modtaget tilbud på arbejdet på væggene uden
malearbejde = ca 40.000 kr. På sigt er det planen renovere badeværelset.
Voldgiftssagen endte med at FADL fik ret, men de forurettede i sagen ikke har fået bod. Derved de facto et tab.
Der skal foregå en større evaluering af FADLs procedurer for fremtidige voldgiftssager.
Science Academy har tilbudt studerende at skrive medicinske kompendier. Problemer med hovedmanden bag
dette firma fra tidligere sager, som har foregået de sidste 10 år. Arbejde i FADL nationalt med at finde ud af
status og vurdere om det er noget FADL skal hjælpe med juridisk.
Politisk er der fremgang med ”Brug de Lægestuderende i Psykiatrien” hvor særligt Region Midt er
interesserede.
Angående manglende vaccination af SPV-vagtere af Region Syddanmark: Modtaget et svar fra Lægefaglig
direktør på OUH som lægger ansvaret på den enkelte afdeling. Klaus er bedt om at skrive et svar. Man kan
overveje om FADL skal tage dette op på politisk plan.

3.

Information fra sekretariatet

DSL møde i Odense i morgen hvor Bettina, Mathias og Erik deltager.

4.

Stillingtagen til foreningslokale på nyt Sund.

SDU ønsker ikke en konkurrent til deres egen fredagsbar Nedenunder. Det har derfor ikke været muligt for
Epstein Bar at fortsætte i nuværende form på et nyt Sund. Der er derfor blevet lavet en arbejdsgruppe, der
arbejder for et fælles foreningslokale, for medicinstuderende, som alle foreninger skal kunne bruge dette. Det
nye lokale skal derfor fungere som erstatning for det nuværende Epstein lokale og foreningslokalet.
Der er på nuværende tidspunkt uenighed i arbejdsgruppen om hvem der skal administrere de nye lokaler.
Epstein ønsker at bestyre det nye lokale alene, under nyt navn, Studenterklubben. Emilia og undertegnede
mener ikke at dette er en hensigtsmæssig løsning, og ser hellere at brugen af lokalet bestemmes i et større
samarbejde mellem foreningerne på medicin. Der skal tages stilling til om vi fortsat kan bakke op om
samarbejdet og hvordan vi bevæger os fremad:

Epstein har ønsket at få et lokale på nyt SUND. Arbejdsgruppe mellem Epstein, MR og FADL. Epstein har
selvstændigt afholdt et møde med repræsentant fra SUND uden MR og FADL har været med. Vi skal tænke på
hvad der er til gavn for fremtidige studerende og andre foreninger. FADL ønsker på alle studerendes vegne at
foreninger får indflydelse brugsretten af lokalet. Der bliver disukteret mulige modsvar, som opstart af en ny
bestyrelse som bestemmer over brugsretten, eller at det tilstødende studenterkontor bliver til et
foreningslokale. FADL støtter op om at foreninger i fællesskab sætter rammer for brugen af lokalet. FADL vil
gerne være med i den proces. Hvis ikke dette er muligt, så vil FADL gerne støtte op om at dette lokale kan fås,
men deltager ikke i yderligere i arbejdet.

5.

Opstart efter sommerferien

Efter et år hvor mange af vores foreningsaktiviteter har været pauseret, skal vi have en snak om hvordan vi kan
starte op efter ferien. Jeg vil gerne tage en snak om mulige medlemsaktiviteter, studiestart, repweekend/social dag og generelforsamling.
Forventning om at vaccinationerne er udrullet, så det burde være realistisk at planlægge arrangementer til
kommende semester. Der planlægges en FADL-dag for repræsentanter d d 27/8. I samarbejde med
eventudvalget planlægges et havearrangement d 28/8 for FADL-frivillige og dem, der ønsker at være FADLfrivillige. Formandsskabet tager fat i medlemsudvalget vedrørende Studieteknik med messe. Planlægges
pubcrawl for kandidat- og bachelorer i oktober. 1/10 ligger generalforsamling. LREP i Aalborg d 24-26/9.

6.

Information fra udvalgene
a.

Hovedbestyrelsen, HB
Sagt under information fra formandsskabet. Næste møde d 27/5.
b. Uddannelsespolitisk udvalg, UPU
Hvis nogen ønsker at være en af at præsentere den lokale studieundersøgelse, så er de velkomne.
Den nationale præsenteres på HB møde d 27/5.
På LREP i september skal der foregå en diskussion vedr studenterforskning pg disses vilkår.
Bliver medicinstuderende oplært i at håndtere konflikter i sundhedsvæsenet? Dette skal vendes i
HB.
c. Medlemsfordelsudvalg, MFU
Næste møde d 27/5. Arbejdes på FADL-tutorials, kittelkort. Mofibo-samarbejde fortsætter. VOIsamarbejde kommer tilbage i august.
d. Overenskomstudvalg, OU
Næste møde 26/5. Fordeling af efteruddannelsesmidler er på dagsordenen. Planlagt en OKhyttetur. Angående ENFORCE foregår der en dialog angående løntillæg.
e. Lægevikargruppen, LVG
f. Universitetsansattes Udvalg, UAU
Faglig Tutor-sag kører fortsat.
g. FADL’s Forlag
Niels-Bjørn udtrådte fra bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen i maj, da han blev læge
i januar. Moisés er blevet valgt som ny Formand. Johan Verner fra KBH er blevet valgt som ny
bestyrelsesmedlem samt som næstformand. Der afholdes et heldagsarrangement i juni, hvor der
skal tales strategi for fremtidig publikations- og PR-profil.
h. Kursusgruppen
Venter spændt på efterårssemesteret hvor det alle kurser, hvis det ønskes, forhåbentligt kan
afholdes fysisk. Man kan overveje at kombinere fysisk og digitalt foredrag.
i. Eventudvalget
j. Medlemsudvalget
k. PR udvalg
l. Kontaktgruppe til vagtordningen
m. Medicinerrådet, MR
Fokus på SDU-Løber, og en genstart til de studerende som ikke har haft mulighed for at etablere en
studiegruppe grundet cororna.

7.

Eventuelt

