Repræsentantskabet Odense
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde fredag den 27. august, kl. 12.00
Hunderupvej 67, 5230 Odense M

Dagsorden
1.

Formalia
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Valg af dirigent – Rasmus
Valg af referent – Signe
Valg af kommunikationsansvarlig – Sandra
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat - Godkendes over mail eller til næste møde

Information fra formandskabet

Rusintro i dag.

3.

Information fra sekretariatet

4.

Studiestart – rekruttering af frivillige og nye medlemmer

Herunder studiestartsmesse og studieteknik:
Vagtordning og Lån&Spar kan komme. Forskellige stande for de forskellige udvalg+bogstand.
FADLs forlag har sponsoreret bøger, som kan bruges til konkurrencer/lodtrækninger.
Der mangler hjælp til at sørge for pizza, drikkevarer og opsætning. Kan få det leveret til WP, for at gøre det
nemmere. FNKS skal kontaktes.
Signe + Rasmus står for drikkevarer og pizza.
Bettina + Brian sørger for tilmeldingssystem, hvor deltagerne deles i to grupper.
Begivenheden bliver delt i Facebook-gruppen på søndag.
Feltkontorer op til generelforsamling for at gøre opmærksom på dette. Der snakkes om at gøre mere ud af
generelforsamlingen i år, med f. eks fadøl og samarbejde med epstein om øl derefter når GF er slut. Evt. også
flere events f.eks. beerpong-turnering.

Pupcrawl. Næste eventudvalgsmøde i midt september.
Kandidat-pubcrawl for 3 årgange, næste medlemsfordelsudvalgs-møde. Der har været lidt dårlig opbakning i
MF-udvalget ift. møder.

5.

Feltkontorer

Bemandingsplan for de kommende måneder.
Uge 38:
BRUNSVIGER
20/09/21 Man: WP: Emma + Tommy kl. 10-12
23/09/2021 Tors: SDU: Sandra + Rasmus kl. 10-12
Resten aftales på næste møde

6.

Lån af kælderen til SAKS

Mundtlig orientering.
Skrevet til Bettina, for de er så mange de ikke kan være i foreningslokalet, vil gerne låne det en fast hverdag om
måneden.
Der aftales at vi gerne vil låne lokalet ud mod en mindre betaling på omkring 100 kr. pr. gang. For det beløb må
de gerne lave kaffe osv.

7.

Køb af nye kanoer

Forsædet på begge kanoer er gået i stykker. Nye kanoer koster omkring 15.000. Der diskuteres om Fadl skal
købe nye.
Bettina har kontaktet selskabet som fortæller det ikke er muligt at fikse dem vi har.
Der aftales at der skal købes nye kanoer, da vi vurderer at det er en god medlemsfordel.

8.

Forslag til vedtægtsændringer 2021

I forlængelse af de ændringer der er foretaget ift. månedsbetaling af kontingent over 12 måneder, så vil det
være hensigtsmæssigt, at vi får tilpasset vedtægterne i Aarhus og Odense hertil.
Bilag vedlagt.
Ingen indsigelser mod disse vedtægtsændringer. Ændringsforslagene tages med videre til GF.

9.

Information fra udvalgene
a.

Hovedbestyrelsen, HB

Lagt program for LREP. Diskuteret sammensætning af udvalg, der har været snakket om at ligge
overenskomst-udvalgene sammen, for at forbedre fastholdelse af medlemmerne. Lige nu skal det
diskuteres i de forskellige udvalg og REP.
b. Uddannelsespolitisk udvalg, UPU Arbejde med studieundersøgelse, forventes færdig til 6/9. Grønt
lys til at skrive artikel omkring vi lærer nok omkring håndtering af konflikter.
c. Medlemsfordelsudvalg, MFU Ingen tilstede
d. Overenskomstudvalg, OU 12/9 symbosiom samles omkring forhandlinger og fejrer det.
e. Lægevikargruppen, LVG Or-Kir sag har været under diskussion
f. Universitetsansattes Udvalg, UAU Sag med SDU er afsluttet, med kompensation til de involveret.
g. FADL’s Forlag – Ikke tilstede. Ligner overskud. Flyttet til Blegdamsvej
h. Kursusgruppen – National kursusgruppe med online kursuser og FADL talks.
i. Eventudvalget – Havefest i morgen, næste møde i midt sep.
j. Medlemsudvalget – Møde i september.
k. PR udvalg – masse content på vej
l. Kontaktgruppe til vagtordningen
m. Medicinerrådet, MR

10. Eventuelt
Sandra synes vi burde for muleposer med FADL-logo. Evt. uddeling til forskellige arrangementer. Dette
undersøges videre.

